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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa foi motivada a partir de dois questionamentos, que são: A abordagem das 

atividades presentes nos LD/M é responsiva à vida e busca um ensino de Matemática voltado 

para a formação do cidadão?; Como os enunciados presentes nas atividades do LD/M 

consideram os conteúdos direcionados para o mundo da vida?. Para tentar dar conta de tais 

questionamentos, se analisaram livros didáticos de Matemática selecionados no PNLD de 

2011 e 2014, procurando verificar se, como e até que ponto o mundo da vida se faz presente 

nessas obras. Acreditamos que o ensino de Matemática, fortalecido por uma prática 

sociocultural e voltada ao mundo da vida, favorece uma maior compreensão daquela ciência, 

pois ao contribuir para a interação, humanização e aproximação da Matemática à vida, 

propicia a aquisição de um melhor nível de interpretação e compreensão, oportunizando uma 

maior contextualização do aluno, fazendo-o sair do mero papel de espectador para o de 

construtor do conhecimento matemático. A metodologia para a análise do corpus deste 

trabalho apoia-se na Linguística Aplicada e em uma linguagem em contexto social que 

enquadram esta pesquisa como qualitativa com enfoque sócio-histórico e perfil 

interpretativista. Dessa forma, como percurso metodológico, se cumpriram as seguintes 

etapas: seleção dos livros didáticos A conquista da Matemática (PNLD, 2011) e Praticando 

Matemática (PNLD, 2014); em seguida, realizou-se um estudo bibliográfico sobre a História 

do Livro Didático, a Educação Matemática no Brasil, a Linguística Aplicada, a Linguagem e 

sobre o Mundo da Vida numa perspectiva bakhtiniana. Nos baseamos, dentre outros autores, 

em: Bakhtin (2010 a, b, c, d), Faraco (2009) e Vygotsky (2008) para tratar de linguagem 

numa perspectiva dialógica e de mundo da vida; Rego (1995), Moysés (1997), Klüsener 

(2006); Machado (2001, 2009 e 2012) e Smole e Diniz (2001), para tratar, de forma geral, da 

relação entre a Matemática e a Linguagem, por meio dos Gêneros Discursivos, da Leitura e da 

Escrita. Além desses autores, utilizamos os conhecimentos, para falarmos de LD, de Freitag 

(1989), Gatti Júnior (2004), Schubring (2003), Cassiano (2013); para tratarmos da Educação 

Matemática no Brasil buscamos Ghirardelli Júnior (2009), D’Ambrósio (1986, 2008 e 2012), 

Silva (1992, 2003); sobre leitura, nos baseamos em Solé (1998) e Freire (1999); além de Rojo 

(2009, 2010 e 2012) para letramento; Moita Lopes (1996, 2006 e 2013), Celani (1992 e 

1998), Almeida Filho (2011), Pereira e Roca (2009), Signorini e Cavalcanti (1998) para 

Linguística Aplicada; e tantos outros que cercam e alimentam o estudo aqui proposto. A partir 

desses estudos, foram criadas as categorias de análises que direcionaram a avaliação das obras 

de forma geral e, em seguida, se avaliaram as atividades selecionadas de forma mais 

específica, na busca por identificar o mundo da vida. A análise das obras foi realizada a partir 

das categorias elencadas e percebemos que o mundo da vida não se realiza nas atividades. 

Constatamos que, infelizmente, o mundo da vida fica numa situação e ―quase acontece‖, 

―quase ocorre‖, mas que não consegue se concretizar nas atividades, tornando o ensino 

veiculado nas atividades e nos LD/M analisados mecânico, de difícil inferência e interação. 
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ABSTRACT 

 

This study has been motivated from two following questions: Is the approach of the activities 

in the LD/M responsive to life and pursues a Mathematics teaching aimed at the citizen 

formation?; How do the statements in the activities of LD/M consider the content directed to 

the world of life? Trying to give an account of such questions, mathemtics textbooks selected 

under PNLD of 2011 and 2014 were analyzed, pursuing to verify how and up to what point 

the world of life is present in such works. We believe that the teaching of Mathematics, 

strengthened by a sociocultural practice and related to the world of life, fosters great 

understanding of this science, because by contributing to the interaction, humanization and 

approximation of mathematics to life, it promotes the acquisition of a better level of 

interpretation and understanding bringing about the student’s imersion to a better 

contextualization, taking the student from the viewer role to the role of mathematical 

knowledge builder. The methodology of this work is based on applied linguistics and on a 

language in a social context that frames this research as qualitative with socio-historical focus 

and interpretative profile. In this way, as a methodological course, the following steps were 

accomplised: the selection of textbooks The Conquest of Mathematics (PNLD, 2011) and 

Practicing Mathematics, (2014); moreover, a bibliographical study was carried out on the 

History of Textbook, Mathematics Education in Brazil, Applied Linguistics, Language and 

the World of Life on a Baktinian perspective. we are based, among other authors, on: Bakhtin 

(2010 a, b, c, d), Faraco (2009) and Vygotsky (2008) to deal with language in a dialogic and 

world of life perspective; Rego (1995), Moysés (1997), Klüsener (2006); Machado (2001, 

2009 e 2012) and Smole and Diniz (2001), to treat, in a general way, the relation between 

Mathematics and Language, through Discursive Genres, of Reading and Writing. In addition 

to these authors, we use the knowledge to speak of LD, of Freitag (1989), Gatti Júnior (2004), 

Schubring (2003), Cassiano (2013); to deal with Mathematics Education in Brazil, we seek 

Ghirardelli Júnior (2009), D’Ambrósio (1986, 2008 e 2012), Silva (1992, 2003); on reading, 

we rely on Solé (1998) and Freire (1999); Besides Rojo (2009, 2010 and 2012) for literacy; 

Moita Lopes (1996, 2006 and 2013), Celani (1992 and 1998), Almeida Filho (2011), Pereira 

and Roca (2009), Signorini and Cavalcanti (1998) for Applied Linguistics; and so many 

others that surround and feed the study proposed herein.  Based on these studies, the 

categories of analysis were created that guided the evaluation of the works in general, and 

then the activities selected were evaluated in a more specific way, in the search to identify the 

world of life. The analysis of the works was done from the categories listed and we realize 

that the world of life is not realized in the activities. Unfortunately, the world of life is in a 

situation and "almost happens", "almost occurs", but that can not materialize in the activities, 

rendering the teaching carried out in the activities and in the analyzed ML / M mechanical, 

difficult to infer and interaction. 
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RESUMEN  

 

Esta pesquisa fue motivada a partir de dos cuestionamientos, que son: ¿El abordaje de las 

actividades presentes en los LD/M es responsiva a la vida y busca una enseñanza de 

Matemáticas dirigida para la formación del ciudadano?; ¿Cómo los enunciados presentes en 

las actividades de LD/M consideran los contenidos direccionados para el mundo de la vida? 

Para intentar dar cuenta de tales cuestiones, se analizaron libros didácticos de Matemáticas 

seleccionados por el PNLD de 2011 y 2014, procurando verificar si, como y hasta que punto 

el mundo de la vida se hace presente en esas obras. Creemos que la enseñanza de 

Matemáticas, fortalecido por una práctica sociocultural y dirigida al mundo de la vida, 

favorece una mayor comprensión de aquella ciencia, pues al contribuir para la interacción, 

humanización y acercamiento de la Matemáticas a la vida, propicia la adquisición de un mejor 

nivel de interpretación y comprensión, dando oportunidad a una mayor contextualización del 

alumno, haciendo que él salga de un simple papel de espectador para el de constructor del 

conocimiento matemático. La metodología para el análisis del corpus de este trabajo se apoya 

en la Lingüística Aplicada y en un lenguaje en contexto social que abarcan esta pesquisa 

como cualitativa, con un enfoque sociohistórico y perfil interpretativista. De esa forma, como 

recorrido metodológico, se cumplieron las siguientes etapas: selección de los libros didácticos 

A conquista da Matemática (PNLD, 2011) y Praticando Matemática (PNLD, 2014); en 

seguida, se realizó un estudio bibliográfico sobre la Historia del Libro Didáctico, la Educación 

Matemática en Brasil, la Lingüística Aplicada, el Lenguaje y sobre el Mundo de la Vida bajo 

una perspectiva bajtiniana. En los últimos años se ha convertido en una de las más antiguas de 

la historia de la humanidad. Rego (1995), Moises (1997), Klüsener (2006); (2001, 2009 y 

2012) y Smole y Diniz (2001), para tratar, de forma general, de la relación entre la 

Matemática y el Lenguaje, por medio de los géneros discursivos, de la lectura y de la 

escritura. Además de estos autores, utilizamos los conocimientos, para hablar de LD, de 

Freitag (1989), Gatti Júnior (2004), Schubring (2003), Cassiano (2013); para tratar la 

Educación Matemática en Brasil buscamos a Ghirardelli Junior (2009), D'Ambrosio (1986, 

2008 y 2012), Silva (1992, 2003); sobre lectura, nos basamos en Solé (1998) y Freire (1999); 

Rojo (2009, 2010 y 2012) para la letra; (1996, 2006 y 2013), Celani (1992 y 1998), Almeida 

Filho (2011), Pereira y Roca (2009), Signorini y Cavalcanti (1998) para Lingüística Aplicada; 

y tantos otros que rodean y alimentan el estudio aquí propuesto. A partir de esos estudios, se 

crearon las categorías de análisis que dirigieron la evaluación de las obras de forma general y, 

a continuación, se evaluaron las actividades seleccionadas de forma más específica, en la 

búsqueda de identificar el mundo de la vida. El análisis de las obras fue realizado a partir de 

las categorías enumeradas y percibimos que el mundo de la vida no se realiza en las 

actividades. Constatamos que, desgraciadamente, el mundo de la vida se queda en una 

situación y "casi sucede", "casi ocurre", pero que no logra concretarse en las actividades, 

haciendo la enseñanza vehiculada en las actividades y en los LD / M analizados mecánico, de 

difícil de inferencia e interacción. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta introdução, apresentaremos a justificativa desta pesquisa, a definição do 

problema a ser pesquisado, além dos objetivos – geral e específicos –, bem como uma breve 

apresentação sobre a temática de cada capítulo desta tese. 

 

 

Fiz o Primário e o Ginásio em escolas públicas. Na época, era assim que era chamado 

o Ensino Fundamental (EF). Era muito tímida, calada e tinha muito receio de ser chamada à 

atenção na frente dos colegas. Comecei a ler aos 6 anos de idade, já na 1ª série, e ao final da 

4ª série já havia ―decorado‖ toda a tabuada. Cheguei a ser reprovada duas vezes, na 5ª série 

ginasial e no 1º ano Científico. Nas duas oportunidades, tinha deixado a escola pública e 

migrado para a escola privada, enfrentava muitas dificuldades e terminava sem obter sucesso. 

Embora tenha sido reprovada em Geografia e em Inglês na 5ª série e em Física no 1º ano 

Científico, o grande entrave da minha vida escolar sempre foi a Matemática.  

Não era uma aluna brilhante. Sempre fui uma aluna mediana, mas em Matemática eu 

era péssima. Isso começou de fato a partir da 5ª série, hoje 6º ano, pois nessa série a 

matemática foi deixando de fazer sentido para mim devido à falta de interação com o 

professor e com o conteúdo e pela mudança de escola. Decorava as fórmulas, conceitos, 

repetia os exercícios milhares de vezes, pois o próprio livro didático apresentava uma 

sequência de exercícios chamada de Exercício de Fixação, que nada mais era do que uma lista 

com uma média de cem questões envolvendo o conteúdo trabalhado. Mas nada adiantava. Se 

na prova o professor mudasse o sinal da questão, e ele sempre mudava, eu certamente erraria. 

Não entendia como alguém conseguia compreender e aplicar aqueles conteúdos matemáticos. 

Os anos foram passando e junto com eles os conteúdos de Geometria, fração, função, 

equação do 1º e 2º graus, razão, porcentagem, juros, inequações, cálculo algébrico, 

polinômio etc. Era doloroso cada conteúdo, cada prova, cada nota. Concluí o Científico e 

adentrei a universidade. Letras
1
 foi o curso escolhido. Além de gostar de Língua Portuguesa e 

Literatura e ter o desejo de ser professora, ainda estava livre, ―para sempre‖, da matemática.  

Durante anos evitei tudo que se relacionasse à Matemática. Tinha verdadeira ojeriza à 

disciplina, pois ela sempre estava apontando o meu fracasso. Ao mesmo tempo em que 

                                                           
1
 Cursei Letras na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró. 
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odiava, sentia um fascínio enorme pelos números e por todo o universo matemático. Então, 

comecei a trabalhar como professora de Língua Portuguesa, inicialmente em escolas privadas 

da minha cidade, depois em escolas da rede pública. Em todas as escolas, sempre era cobrada 

pelos professores das outras disciplinas, principalmente Matemática, sobre o nível de 

compreensão, interpretação e escrita dos alunos. Ficava indignada, pois não me sentia como 

única responsável pelo fracasso dos alunos, como de fato não era. E quando indagava aos 

professores sobre a necessidade de eles se engajarem na melhoria dos alunos referente à 

compreensão, interpretação e escrita, o professor de Matemática sempre era o que ficava mais 

chateado, pois, para ele, a sua única obrigação era com os números. Dizia que as letras não 

faziam parte de sua ―alçada‖. Ele ―tirava o corpo fora‖ e deixava a discussão para os 

professores que, na cabeça dele, seriam os únicos responsáveis por essa formação, no caso, os 

professores de Língua Portuguesa. 

Outras queixas que ouvia com frequência eram feitas pelos alunos que indagavam não 

entender o porquê e o para quê estudar conteúdos de matemática se não percebiam a 

aplicabilidade desses em suas vidas práticas. Se não conseguiam fazer uso dessa matemática 

presente nos livros e, menos ainda, utilizar-se do conhecimento matemático construído nas 

interações sociais para resolver problemas da matemática formal, ou seja, da matemática 

estudada na escola. Via-me em cada uma dessas reclamações, em cada um desses lamentos 

vindo dos alunos. A aluna que não compreendia matemática começou a ver que talvez o 

problema não fosse ela. Talvez ela não fosse ―tão fraca‖ ou ―tão burra‖. Talvez o problema 

estivesse na Matemática, ou melhor, na forma como essa era trabalhada em situações formais 

de ensino, ou seja: na escola. 

No ano de 2005, fui selecionada para ministrar o curso GESTAR
2
 1 – Língua 

Portuguesa –, para professores da rede estadual e municipal de ensino do Estado do Rio 

Grande do Norte. Nesse curso, tive a oportunidade de compartilhar experiências com vários 

professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais (EF/AI), dentre elas, as cobranças que 

sofríamos junto aos professores em relação ao nível de leitura e escrita dos alunos. 

Em 2008, já tendo 11 anos de experiência em sala de aula, veio a oportunidade de 

cursar Mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Programa de 

                                                           
2
 Curso de Formação Continuada oferecido pelo FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, correspondente à ação 9 

– Programa de Formação Continuada e à Ação 10 – Programa de Melhorias do Rendimento Escolar, aos 

professores da rede de ensino municipal e estadual do Rio Grande do Norte. 
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Pós-Graduação de Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM)
3
, onde tive a 

chance de, sob a orientação da professora Drª. Claudianny Amorim Noronha, desenvolver 

uma pesquisa intitulada A leitura como instrumento facilitador da compreensão Matemática. 

Nesse trabalho, vi de forma mais objetiva e profunda o ensino da Matemática, observando 

como ele ocorre e os problemas enfrentados desde a formação do professor até a sua atuação 

em sala. Conversei e convivi com professores de Matemática, coloquei-me na situação desses 

professores e também na situação dos alunos. Cheguei à conclusão de que, muitas vezes, a 

não compreensão da matemática não é necessariamente do conteúdo matemático, do 

professor, do aluno, do sistema etc., mas, sim, pelo simples fato de se ter dificuldades para 

compreender o enunciado empregado, para perceber a aplicabilidade do conteúdo, por não ver 

a matemática formal no seu dia a dia e nem o dia a dia na matemática. 

Toda essa caminhada colaborou para que hoje eu estivesse aqui, desenvolvendo uma 

pesquisa num Programa de Estudos da Linguagem (PPGEL), na área de concentração de 

Estudos em Linguística Aplicada, linha de pesquisa Estudo de Práticas Discursivas, da 

UFRN, sob a orientação da professora Dra. Maria da Penha Casado Alves, pois acredito que, 

por seu papel transdisciplinar, a Linguística Aplicada (LA) pode colaborar muito para o 

ensino da Matemática, já que a matemática também trata da linguagem presente na vida 

humana, no cotidiano das pessoas, enfocando ―problemas da vida real, essencialmente 

humanos‖ (CELANI, 1992, p. 22). 

As reclamações, os comentários, os questionamentos, principalmente dos alunos, 

ouvidos na época do meu mestrado e que ecoam em minha cabeça até hoje despertaram em 

mim a curiosidade por compreender se, como e até que ponto o ensino de Matemática 

proposto nos livros didáticos de Matemática (LD/M) está presente na vida do aluno, 

possibilita a resolução de problemas da vida prática, preparando o aluno para a vida, e qual a 

influência deles na aprendizagem da Matemática. Daí o porquê dessa proposta de trabalho ter 

como objetivo realizar um estudo observando a presença do mundo da vida na Matemática 

que, como veremos no capítulo 3, nada mais é que o mundo onde nós existimos, onde a vida 

acontece, onde praticamos o ato único (BAKTHIN, 2010c). 

A observação da presença do mundo da vida é realizada a partir da concepção de 

linguagem de Bakhtin [Volochínov] (2010b) e seu círculo, que propõem uma linguagem 

dialógica, fincada nas práticas do discurso responsivo, o que vem ao encontro das ideias de 

Vygotsky (2008), o qual defende a linguagem enquanto prática social, pois, para ele, o 

                                                           
3
 Mestrado profissionalizante em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), Área de 

Concentração: Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 
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homem, por meio de suas relações sociais mediadas pela linguagem, constitui-se e 

desenvolve-se como sujeito.  

Dessa forma, são analisadas as atividades dos LD/M selecionados. Somos 

conhecedores de que o homem, por ser um ser social, tem contato com práticas discursivas 

diversas muito antes de adentrar a escola, pois ao nascer, a criança começa a desbravar um 

mundo repleto de discursos, em sua maioria, oralizados, e adapta-se a situações em um curto 

espaço de tempo, balbuciando, gesticulando e, por fim, articulando discursos, de início, 

oralmente, e depois, também, por escrito. Ao entrar na escola, a criança, normalmente, já 

carrega consigo um vocabulário significativo, já produz diversos textos usados em suas 

situações de interação e domina uma linguagem da qual ela (a criança) é usuária, o que facilita 

muito a compreensão do mundo do qual ela está começando a fazer parte (a escola). E é nessa 

situação que se estreitam os laços entre as áreas do conhecimento, pois a escola se valerá do 

domínio que o aluno tem sobre a linguagem para expandir o universo de conhecimento dos 

alunos sobre as demais áreas; e os elementos que mais contribuirão para esse entrelaçamento 

serão os enunciados. O professor, por meio de suas práticas em sala de aula, pode levar o 

aluno a perceber que os enunciados não se acabam em si, mas se expandem e dialogam com 

as demais áreas de conhecimento. 

Conforme Bakhtin (2010a, p. 261), 

 

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, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional.  

 

 

Sem dúvida, todas as esferas da atividade humana utilizam os enunciados como 

constitutivos/constituintes da interação social. A utilização da língua efetiva-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos que direcionam as atividades diárias na produção de 

sentidos no meio social. Dessa forma, Bakhtin (2010a, p. 262) afirma que ―[...] cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso‖. Esses são definidos a partir de certas características: o 
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conteúdo temático (o assunto), o estilo (os recursos utilizados na língua) e a construção 

composicional (a forma). Assim, em todas as esferas comunicativas e em qualquer situação 

fazemos uso de algum enunciado para estabelecer a comunicação, daí por que (re)conhecer os 

gêneros dos quais esses enunciados fazem parte torna-se fundamental, tanto para o processo 

de comunicação como para o ensino e a aprendizagem de toda e qualquer área, pois eles 

podem possibilitar, a partir da maneira como são trabalhados, que os conteúdos explorados 

em sala possam ser trabalhados a partir de práticas vivenciais, assim como nas práticas 

vivenciais podem ser explorados os conteúdos nelas presentes. O importante é não permitir a 

teoretização dos conteúdos, ou seja, deixar de encarar o homem em sua realidade concreta, 

única e irrepetível e passar a encará-lo em um contexto universal, geral, sistemático.  

Sabemos que poucos autores dedicaram-se a discutir a relação entre a linguagem e a 

Matemática. Isso é preocupante, já que a linguagem é o instrumento de interação para que se 

estabeleçam as relações entre o homem e o meio no qual ele está inserido. A matemática é 

trabalhada, na maioria das vezes, de forma isolada e autônoma, sem interagir ou interagindo 

parcialmente com outra área (Língua Portuguesa, História, Geografia etc.), principalmente, a 

partir dos anos finais do EF (6º ao 9º ano). Esse distanciamento torna-se muito maior, e as 

áreas de conhecimento apresentam-se de forma distanciadas e independentes. O mesmo 

ocorre com o conhecimento matemático da vida. A escola termina por descartá-lo, perdendo 

uma excelente oportunidade de trabalhar uma matemática viva e mais significativa. De acordo 

com Smole, Candido & Stancanelli (1997): 

 

Todos os dias nos jornais, nas revistas, na televisão e em outras situações 

comuns à vida das pessoas, usa-se uma linguagem mista. Parece mesmo que 

é a escola que se encarrega de estabelecer um distanciamento entre estas 

duas formas de linguagem de tal modo que cria uma barreira, quase 

intransponível, entre elas. (SMOLE, CANDIDO & STANCANELLI, 1997, 

p. 13-14) 

 

 

Os professores de Matemática ainda têm dificuldades de pensar a matemática como 

parte integrante e atuante no processo de letramento/numeramento. De acordo com Cagliari, 

 

O aluno muitas vezes não resolve problemas de matemática, não porque não 

saiba matemática, mas porque não sabe ler o enunciado do problema. (...) O 

professor de português não ensina isso porque diz que a obrigação é do 

professor de matemática e o professor de matemática ou não desconfia do 

problema ou, quando muito, acha que ler e compreender um texto é um 
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problema que o professor de português deve resolver na educação das 

crianças. (CAGLIARI, 2005, p. 148) 

 

 

 

Embora existam alguns avanços relevantes no campo teórico da relação da 

Matemática com outras áreas de conhecimento, nos deteremos aqui à relação da Matemática 

com a Linguagem, mas não especificamente com a Linguagem Matemática, única e universal, 

mas com a linguagem de maneira geral. Essa relação, seja utilizando-se dos gêneros 

discursivos, da leitura, da argumentação, da articulação de ideias etc., explorada nas obras de 

Machado (2001); Klüsener (2006); Smole e Diniz (2001); Danyluk (1998), dentre outros, 

chocam-se, muitas vezes, com a prática desenvolvida em sala de aula, prática essa que não se 

preocupa em estabelecer (inter)relações, ou muitas vezes, nem sabe que estas relações 

existem.  

Nesta pesquisa, que tem como foco a investigação do mundo da vida nos livros 

didáticos de Matemática, buscamos analisar esse aspecto explorado por Mikhail Bakhtin a 

partir da análise de alguns LD/M adotados por meio da seleção realizada pelo Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) na rede de ensino pública de todo o território brasileiro. 

Alguns questionamentos iniciais nos despertaram a esta pesquisa, tais como: Que tipo 

de material didático está sendo adotado pelo professor de Matemática?; Até que ponto o 

LD/M colabora para um ensino e aprendizagem da Matemática responsivo à vida? Como os 

discursos presentes nos LD/M foram e estão sendo apresentados aos professores de 

Matemática?; Como o ensino e aprendizagem está acontecendo a partir da utilização do 

LD/M?; Como o professor percebe e propõe a aprendizagem matemática a partir dos LD/M?; 

Como o aluno está aprendendo?; Como a linguagem se insere no ensino e aprendizagem da 

Matemática a partir da inserção do LD/M?. 

As inquietações geradas por esses questionamentos nos mostraram a necessidade de 

uma investigação muito mais apurada sobre como os discursos são veiculados nos Livros 

Didáticos de Matemática do Ensino Fundamental Anos Finais indicados pelo PNLD nos anos 

de 2011 e 2014, de forma a possibilitar que o conteúdo seja apreendido numa perspectiva de 

aplicabilidade para a vida, a partir de uma proposta que envolva a Linguagem e a Matemática, 

para que possamos colaborar para um processo de ensino e aprendizagem da Matemática mais 

significativo para o aluno.  
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Todos esses questionamentos levantados, cada um com sua relevância, nos mostraram 

quantas lacunas ainda há para serem preenchidas quando se trata do ensino e da aprendizagem 

da linguagem, da Matemática e dos discursos que compõem o LD/M.  

Mas, por não dispormos de condições de responder a todos os questionamentos 

levantados e darmos conta de todas as pesquisas, centramos nossa atenção nos 

questionamentos que envolvem o LD/M, por percebermos uma carência maior de pesquisas 

nesse âmbito, principalmente pesquisas que analisem o LD/M tendo como foco não apenas o 

conteúdo explorado e/ou a maneira como este conteúdo está sendo apresentado, mas como as 

atividades propostas são elaboradas e se essas viabilizam uma formação não apenas 

conteudista, mas também uma formação para a vida, pois entendemos, a partir dos estudos 

bakhtinianos, que a aprendizagem se torna significativa para o aluno quando esse percebe que 

os conhecimentos trabalhados em sala de aula podem estar presentes na vida. De acordo com 

Bakhtin (2010c), existe um dualismo entre o que ele denomina mundo da teoria e o mundo da 

vida; sendo aquele a denominação dada para o conhecimento elaborado a partir da teoria e 

esse o conhecimento construído na vivência, na prática. 

Dessa forma, os objetivos desta pesquisa foram gerados a partir dos seguintes 

questionamentos: A abordagem das atividades presentes nos LD/M é responsiva à vida e 

busca um ensino de Matemática voltado para a formação do cidadão?; Como os enunciados 

presentes nas atividades do LD/M consideram os conteúdos direcionados para o mundo da 

vida?;  

Com o intuito de responder a esses questionamentos ou na tentativa de compreender o 

surgimento de tais questionamentos, elencamos como objetivos: 

 Geral 

o Analisar livros didáticos de Matemática do 6º ano do EF mais adotados, de 

acordo com dados veiculados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 

nos triênios 2011-2013 e 2014-2016, a fim de identificar se, como e até que 

ponto esses livros propõem um ensino de matemática voltado ao mundo da 

vida. 

 Específicos 

o Problematizar a relação entre as imagens e as atividades no que diz respeito a 

uma reflexão crítica; 

o Investigar a relação entre as atividades e os conteúdos matemáticos;  
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o Discutir se as atividades analisadas buscam um ensino de Matemática voltado 

ao mundo da vida. 

 

A necessidade de alcançar esses objetivos se justifica a partir de vários fatores, mas 

centraremos nossa atenção em três deles: na necessidade de fortalecer a relação entre a LA e a 

Matemática; nas contribuições que a teoria de Bakhtin pode dar à Matemática; e, por último, 

mas não menos importante, no papel desempenhado pelo mundo da vida, veiculado nos 

LD/M e utilizado no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Dessa forma, a pesquisa aqui realizada se desenvolve da seguinte forma:  

No 1º capítulo, na INTRODUÇÃO, justificamos a pesquisa, realizamos uma 

definição do problema a ser pesquisado e apresentamos os objetivos alcançados. Além disso, 

apresentamos, de maneira genérica, cada capítulo que compõe este trabalho. No 2º capítulo, A 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL E A HISTÓRIA DO 

LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA: concatenando ideias e informações, fazemos 

uma incursão pela História da Educação Matemática no Brasil, desde os jesuítas até os dias 

atuais, apresentando o surgimento e utilização do livro didático (LD) no processo de ensino e 

aprendizagem brasileiro, apresentando todas as etapas desses processos e as mudanças 

trazidas pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). No 3º capítulo, CONCEPÇÕES 

TEÓRICAS, apresentamos a fundamentação teórica, na qual fazemos uma breve 

retrospectiva histórica sobre os conceitos e concepções adotados para língua e linguagem ao 

longo do tempo, destacando as teorias linguísticas que tiveram maior relevância. Além disso, 

apresentamos a concepção bakhtiniana dialógica de linguagem, que é a que adotamos como 

norteadora desta pesquisa e, por fim, apresentamos o conceito de mundo da vida na 

perspectiva de Bakhtin e as implicações desse no processo de ensino da Matemática. No 4º 

capítulo, O CONTEXTO DA PESQUISA, apresentamos a inserção desta pesquisa no 

campo da LA, a sua classificação enquanto pesquisa qualitativa de perfil sócio-histórico com 

vertente interpretativista, retrataremos os instrumentos utilizados para a realização desta 

pesquisa e apresentaremos as obras que serão analisadas. No 5º capítulo, O LIVRO 

DIDÁTICO DE MATEMÁTICA E O MUNDO DA VIDA, apresentamos as análises dos 

livros didáticos selecionados, buscando perceber se, como e até que ponto os conteúdos são 

trabalhados visando à concepção bakhtiniana de mundo da vida. Retratamos conflitos e 

afinidades, não entre as obras, mas dentro da concepção de linguagem, enunciado, 

responsividade e mundo da vida explorados nesta pesquisa. E, por fim, no 6º capítulo, 
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apresentamos nossas CONCLUSÕES INCONCLUSAS, onde buscamos configurar esta 

pesquisa de modo que, com base na análise dos dados, retomamos as questões da pesquisa 

apresentada no início desta tese, trazendo reflexões sobre a relação da Matemática e a LA, 

bem como a presença do mundo da vida na perspectiva bakhtiniana nos LD/M. 

Dessa forma, esta pesquisa é uma contribuição a mais para que se entenda melhor a 

relação entre Linguagem e Matemática e a presença do mundo da vida na Matemática. Por 

envolver a linguagem em situação de uso se configurou em mais um motivo que nos 

encaminhou para a realização da pesquisa que desenvolvemos no PPGEL/UFRN, na área de 

concentração de Estudos em Linguística Aplicada e na linha de pesquisa Estudo de Práticas 

Discursivas. Nosso objetivo não é fazer um trabalho teórico, nem um manual, mas apresentar, 

discutir e sugerir ideias, abrindo espaço para pesquisas futuras.  
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2. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL E A HISTÓRIA 

DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA: concatenando ideias e informações 

 

 

Neste capítulo, apresentamos um breve relato da Educação Matemática no Brasil, 

desde os jesuítas até os dias atuais e fazemos uma análise de como ocorreu a implementação 

do livro didático no processo de ensino brasileiro, destacando o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). 

 

 

2.1 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL 

 

O ensino de Matemática no Brasil iniciou-se de forma muito tímida pelos jesuítas, no 

ano de 1573, quando eles inauguraram o Colégio do Rio de Janeiro e iniciaram um curso 

elementar para ensinar a ler, a escrever e a fazer as quatro operações algébricas. Esse ensino 

estendeu-se gradativamente até o curso de artes que, até então, não era reconhecido pela corte 

portuguesa como curso superior. Desse período até a formação do primeiro curso superior de 

Matemática, o ensino de Matemática no Brasil sempre sofreu forte influência de Portugal, 

que, embora tentasse seguir o ritmo europeu, não conseguia acompanhá-lo, pois o modelo de 

ensino adotado pelos lusitanos, diferentemente do europeu, ainda era baseado no saber 

transmitido e existente, não havendo abertura de espaço para a pesquisa. 

De acordo com Silva (1992), foi esse o tipo de ensino adotado nos cursos superiores 

aqui no Brasil naquela época, já que os professores que aqui ministravam aulas haviam, em 

grande parte, se formado na Universidade de Coimbra. 

Até que fosse criada a primeira faculdade de Matemática, o ensino da disciplina estava 

ligado ao ensino das engenharias. Só em 1934 é que foi criado, na Universidade de São Paulo 

(USP), o primeiro curso superior de Matemática destinado a formar professores. Devido à 

qualidade dos professores contratados pela USP, acredita-se que a Matemática implantada ali 

era uma matemática de vanguarda. 

Em relação à pesquisa em Matemática, de acordo com D’Ambrosio (2008), antes da 

Segunda Guerra Mundial já havia uma atuação discreta na pesquisa matemática realizada por 

alguns especialistas que estudaram no eixo Rio-São Paulo e que haviam sofrido influências de 

vários professores/pesquisadores oriundos de outros países, dentre eles, Itália e França. Mas, 
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somente a partir da segunda metade do século XX é que houve uma expansão significativa da 

pesquisa matemática no Brasil, já que se teve um aumento considerado no número de 

doutores formados pelas universidades já existentes no país. 

Por volta dos anos 1960/70, o ensino de matemática, em diversos países, inclusive no 

Brasil, sofreu forte influência do que se chamou Movimento da Matemática Moderna 

(MMM)
4
, um movimento que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática do 1º e 2º ciclos (PCN/M 1º e 2º ciclos),  

 

[...] nasceu como um movimento educacional inscrito numa política de 

modernização econômica e foi posta em linha de frente por se considerar 

que, juntamente com a área de Ciências Naturais, ela se constituía via de 

acesso privilegiada para o pensamento científico e tecnológico. (BRASIL, 

2001a, p. 21) 

 

 

Esse movimento exigiu dos educadores uma reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem e uma preocupação maior com a didática da Matemática. Porém, é importante 

deixar claro que o MMM apresentou falhas, que foram atribuídas ―[...] a constatação da 

inadequação de alguns de seus princípios e das distorções ocorridas na sua implantação‖ 

(BRASIL, 2001a, p. 21-22). 

No intuito de corrigir essas falhas, em 1980, o National Council of Teachers of 

Mathematics – NCTM – dos Estados Unidos, apresentou algumas medidas que levavam em 

consideração os aspectos antropológicos, sociais e linguísticos na aprendizagem da 

matemática. Segundo os PCN/M/1º e 2º ciclos (BRASIL, 2001a, p. 22), as mudanças 

propostas pelo NCTM vão desde a aplicação de um trabalho nas séries iniciais que visava à 

―aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão‖; passando pela necessidade de se 

―explorar a matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias 

disciplinas‖ até a necessidade de ―levar os alunos a compreenderem a importância do uso da 

tecnologia e acompanharem a sua permanente renovação‖.   

Embora o Brasil tenha tentado acatar essas mudanças, ainda se percebe, por parte dos 

professores de Matemática e dos que ensinam Matemática, certa dificuldade de realizar um 

trabalho contextualizado que priorize a linguagem matemática e toda a sua carga de 

significação. 

                                                           
4
 O Movimento da Matemática Moderna teve início no Brasil em 1950, tendo como principal articulador o 

professor Osvaldo Sangiorgi, tido como referência maior no ensino de Matemática. Autor do livro didático 

Matemática Curso Moderno, o qual foi o primeiro livro no Brasil que adotou as orientações do MMM. 
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De acordo com os PCN/M 1º e 2º ciclos: 

 

Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática está relacionada ao 

processo de formação do magistério, tanto em relação à formação inicial 

como à formação continuada. Decorrentes dos problemas da formação de 

professores, as práticas na sala de aula tomam por base os livros didáticos, 

que, infelizmente, são muitas vezes de qualidade insatisfatória. A 

implantação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma 

formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 

inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho. 

(BRASIL, 2001a, p. 24) 

 

 

Esses problemas terminaram prejudicando a forma como o ensino da matemática foi 

desenvolvido nas escolas, gerando, assim, resultados negativos e relegando a matemática ao 

papel de disciplina difícil, complicada e excludente. 

Na busca de uma mudança relevante para o ensino, em 1997 foram implantados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para todas as áreas e que tinham como função 

(BRASIL, 1998a, p. 50) 

 

[...] orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles 

que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção 

pedagógica atual. (BRASIL, 1998a, p. 50) 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN/M) trouxeram 

transformações significativas na forma de se pensar e trabalhar a matemática, pois eles 

propõem um ensino de matemática pautado na interação, na linguagem, nos conhecimentos 

prévios dos alunos e na construção do conhecimento, sendo sua função maior construir uma 

proposta de ensino flexível, podendo ser adotado por todo e qualquer professor de qualquer 

região, pois oportuniza a adequação do conteúdo ao seu contexto, já que teve a colaboração de 

professores e técnicos educacionais de todas as regiões do Brasil. 

Embora inovador para a época de sua criação, pois buscava a interatividade e 

contextualização, os PCN ainda são, mesmo após 20 anos da sua implementação, um desafio 

àqueles que fazem educação no Brasil, pois falta o preparo do professor, do aluno, da escola e 

do sistema para pô-lo efetivamente em prática. 
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De acordo com Schliemann, Carraher e Carraher (2006), um dos principais fatores 

prejudiciais ao ensino da matemática é o fato de a formação acadêmica ainda deixar muito a 

desejar, pois, embora haja uma tentativa de contextualização da matemática, esta, em muitos 

momentos, se apresenta de maneira enrijecida, sem possibilidades de intervenção por parte do 

aluno e/ou de outras áreas de conhecimento e de interação com outro saber.  

Essa falta de interação trouxe e traz prejuízos ao ensino da matemática, pois o aluno 

não consegue estabelecer relação entre o que ele vê na escola e a sua vida prática, já que ―o 

ensino de matemática se faz, tradicionalmente, sem referência ao que os alunos já sabem‖ 

(SCHLIEMANN, CARRAHER E CARRAHER, 2006, p. 21), ou seja, a escola, muitas vezes, 

não busca aproximar o ―saber escolar‖ do ―saber da vida‖, chegando até, em muitos casos, a 

descartar esse saber, quando na verdade seria muito mais benéfico e interessante se a escola 

buscasse conhecer melhor o saber matemático inerente à vida, isto é, o saber matemático 

presente no mundo da vida do aluno, o que está impregnado em suas atividades diárias para, 

dessa forma, relacioná-lo com a matemática desenvolvida na escola, mostrando ao aluno que 

o ―saber escolar‖ está presente no seu dia a dia, como ele se faz presente e, principalmente, 

que o aluno já o domina. 

Se observarmos alguns índices educacionais no tocante à matemática, constatamos que 

há muito ainda a se fazer, pois de acordo com o site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2015a), dados do Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (PISA) revelam que o desempenho em Matemática dos alunos no 

Brasil está abaixo da média dos alunos em países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

O PISA avalia o que os alunos, ao final do EF/AF, dominam em ralação à Leitura, Matemática 

e Ciências. Essa avaliação é aplicada trienalmente, tendo sido sua primeira aplicação em 2000 e a 

última em 2015, e em cada ciclo umas das áreas cognitivas (Leitura, Matemática e Ciências) é o foco 

principal da avaliação, com a maior parte dos itens centrado numa dessas áreas e os demais voltados 

para as outras duas áreas, fornecendo, ainda, elementos suficientes para comparação entre os anos. 

Com esse esquema alternativo de avaliação das áreas de conhecimento, se apresenta, a cada nove anos, 

uma análise aprofundada do desempenho dos estudantes na área foco. A amostra brasileira para o 

PISA 2015 foi de 841 escolas, 23.141 estudantes e 8.287 professores. No PISA (BRASIL, 2015a), o 

foco era o conhecimento e habilidade em Ciências. Dessa forma, o letramento matemático foi avaliado 

como domínio secundário. O conceito de letramento matemático, conforme o PISA,  

 

[...] é a capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma 

série de contexto, o que inclui raciocinar matematicamente [...] reconhecer o 
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papel que a matemática desempenha no mundo e faz com que cidadãos 

construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem 

fundamentados e tomar as decisões necessárias. (BRASIL, 2015a, p.138)  

 

 

Ou seja, ser letrado matematicamente é reconhecer o papel que a matemática desempenha no 

mundo e utilizar-se dela para resolver, formular, empregar e interpretar problemas, utilizando-se de 

conceitos e fórmulas matemáticas, apropriando-se do que é visto na sala de aula, trazendo para a vida 

e levando o conhecimento da vida para a escola.  

Na avaliação do PISA ocorrida em 2015, os alunos brasileiros obtiveram 377 pontos, média 

inferior à dos países participantes da OCDE, que foi de 490 pontos. Houve um aumento 

significativo de 21 pontos na média dos alunos, entre 2003 e 2015, mas, ao mesmo tempo, 

houve um declínio de 11 pontos, se compararmos a média de 2012 (389 pontos) com a média 

de 2015 (377 pontos).   

Dessa forma, observando o resultado do PISA/2015, constatamos que, no Brasil, 

70,3% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em matemática, patamar que a OCDE 

estabelece como necessário para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania. De 

acordo coma OCDE, são estabelecidos 6 níveis de proficiência em Matemática (ver anexos 1 

e 2), e no Brasil 70,3% dos alunos que estão concluindo o Ensino Fundamental não são 

capazes de [...] interpretar e reconhecer situações em contextos que não exigem mais do que 

uma inferência direta [...] (BRASIL, 2015a), o que é lamentável e catastrófico para a 

educação e para os próprios alunos.  

Além do PISA, temos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, 

instituído em 1990 e que é  

 

[...] composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala e tem 

como principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica 

brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do 

estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. O 

levantamento produz informações que subsidiam a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas 

municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da 

qualidade, equidade e eficiência do ensino. Além disso, procura também 

oferecer dados e indicadores sobre fatores de influência do desempenho dos 

alunos nas áreas e anos avaliados. (BRASIL, 2015b) 

 

 

O SAEB foi desenvolvido no fim dos anos 1980, e em 1990 foi aplicada a 1ª edição. 

Em 1995, foram introduzidas modificações com o objetivo de estabelecer escalas de 
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proficiência por disciplina, que variam de 0 a 500 pontos, nas três séries avaliadas: 4ª e 8ª 

séries do EF e 3ª série do EM. Em 2007 passou a ser realizado concomitantemente com a 

Prova Brasil. A legislação que criou o SAEB foi a Portaria nº. 931, de 21 de março de 2005, a 

qual no artº. 1º instituiu dois processos de avaliação: a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), que são 

denominadas respectivamente de SAEB e Prova Brasil. Essas avaliações fornecem médias de 

desempenho em Língua Portuguesa e Matemática para todo o país, cada uma das suas 

unidades da federação, regiões, municípios e escolas, oportunizando ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e às secretarias estaduais e municipais de Educação poderem 

definir ações voltadas [...] ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução 

das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e 

debilidades identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias (BRASIL, 2016a). 

De acordo com o site do INEP, em 2013 foi incorporada ao SAEB a Avaliação Nacional 

da Alfabetização (ANA), com o objetivo de melhor aferir os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. 

Essas avaliações conseguem nos fornecer, através dos seus resultados, uma visão do 

nível de ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática. Somos cientes das melhorias, 

mas elas ainda acontecem de forma muito tímida, e o Brasil não consegue atingir as metas 

pré-estabelecidas, como veremos no quadro abaixo, que apresenta os resultados esperados e 

os resultados obtidos para o 5º ano do EF anos Iniciais (EF/AI) e para o 9º ano do Ensino 

Fundamental Anos Finais (EF/AF), para os anos de 2011, 2013 e 2015, fornecida pelo site 

<http://www.todospelaeducacao. org.br> (BRASIL, 2017): 

 

 

 

Figura 1: Nível de Proficiência Esperado em Matemática no Prova Brasil e no SAEB. 

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA ESPERADO EM MATEMÁTICA PARA A 

RESPECTIVA SÉRIE NA ESCALA DO PROVA BRASIL E NO SAEB 
 

 

ANO 

 

META 

 

 

RESULTADO ALCANÇADO 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

5º Ano do Ensino 

Fundamental 

 

5,4% 42,3% 49,5% 36,3% 39,5% 42,9% 
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9º Ano do Ensino 

Fundamental 

 

 

25,4% 

 

37,1% 

 

45,4% 

 

16,9% 

 

16,4% 

 

18,2% 

Fonte: Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-

metas?task=indicador_educacao&id_indicador=9#filtros >. Acesso em: 27 mar. 2017. 

 

 

Observa-se que, no 5º ano EF/AI, os resultados alcançados e as metas pré-

estabelecidas são, em geral, semelhantes, chamando a atenção para o fato de que em 2011 a 

meta pré-estabelecida foi 0,9% menor que o resultado obtido. Já no 9º ano do EF/AF 

obtiveram-se resultados muito preocupantes, não chegando a atingir nem 50% da meta pré-

estabelecida para o ano de 2015, como podemos observar. 

Há vários fatores que podemos elencar como motivadores para esses resultados, dentre 

eles podemos citar a transição do EF/AI para o EF/AF, quando o aluno deixa de ter um 

professor para todas as disciplinas e passa a ter um para cada disciplina, o que torna, de certa 

forma, o ensino mais impessoal e fragmentado; o aumento no número de disciplinas; a 

formação dos professores; as várias mudanças educacionais; a estrutura física das escolas; o 

material didático; o descaso com a educação por parte da escola, da família e do governo;  

ausência de políticas educacionais efetivas; as transformações de ordem corporal, ideológica, 

sexual etc., que acometem o aluno nessa etapa da vida em maior ou menor intensidade; a falta 

de diálogo em sala entre aluno e professor, pois de acordo com Passos (2008, p. 8) ―[...] a 

comunicação é um fator importante para a interação e discussão dos conteúdos‖; a ausência 

de ligação entre o ―saber escolar‖ e o ―saber da vida‖; dentre outras causas. 

Não é nosso papel, nesta pesquisa, discutir esses fatores, mas é importante 

esclarecermos que somos conhecedores de que os mesmos existem e o que acarretam ao 

processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

Somos cientes da situação educacional atual. Vimos os erros, mas, também, vimos as 

tentativas de acerto. Citaremos algumas: os PCN, que foram implementados com o objetivo 

de transformar a educação, tornando-a mais interativa e contextualizada; as avaliações PISA, 

SAEB, ANA e Prova Brasil, que oportunizam aos alunos, professores, escolas, governo e 

sociedade em geral avaliarem o outro e se autoavaliarem, identificando falhas e propondo 

soluções para os problemas identificados; o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 

Médio (PNFEM), que busca a implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do 

Ensino Médio (EM) brasileiro; Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), que tem como 
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objetivo apoiar e fortalecer os sistemas de ensino estaduais e distrital no desenvolvimento de 

propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio; Novo Mais Educação, que 

tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino 

Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes; o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é um compromisso formal 

assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar 

que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º 

ano do ensino fundamental;  e o PNLD, que distribui livros a todos os alunos cadastrados na 

rede pública de ensino, com o intuito de impulsionar o processo de ensino e aprendizagem e 

que tem uma grande importância para esta pesquisa, como veremos a seguir. 

 

 

2.2 O LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA E O PNLD 

 

Foi no início do governo provisório do presidente Getúlio Vargas que o LD passou a 

fazer parte efetivamente do processo de ensino no Brasil. De acordo com Freitag, é somente a 

partir de 1930 que a história do LD pode ser contada. Para ela, ―o histórico do livro didático 

no Brasil se sobrepõe, de certa forma, [...]: a política do livro didático, achando-se 

profundamente entrelaçada com este, pois [...] o livro didático não tem história própria no 

Brasil‖ (FREITAG, 1989, pag. 11).  

Devido à revolução econômica de 1930, a crise econômica mundial que acarretou a 

queda da nossa moeda e o encarecimento de produtos importados causaram o encarecimento 

do livro estrangeiro, oportunizando o livro brasileiro competir com este.  

Dessa forma, para falarmos de LD, temos que recorrer à história da política do LD e 

como essa foi desenvolvida pelo Estado brasileiro a partir de 1930. Antes disso, contávamos 

apenas com as cartilhas e/ou livros traduzidos, pois não havia política, normatização, leis, 

enfim, nada que orientasse e/ou determinasse a elaboração, divulgação e distribuição do LD. 

Foram as iniciativas geradas pelo Estado Novo
5
 (1937) que asseguraram a divulgação 

e a distribuição de obras de interesse educacional e cultural. Nessa época, foi criado o 

                                                           
5
 O Estado Novo ou Terceira República, instituído por Getúlio Vargas, foi um regime político brasileiro 

implantado em 10 de novembro de 1937, através de um golpe militar. Vigorou até o ano de 1946 e caracterizou-

se pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. Disponível em: 

http://acervo.estadao.com.br/noticias/topicos,estado-novo,460,0.htm>. 
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Instituto Nacional do Livro (INL), órgão subordinado ao MEC, e em 30 de dezembro de 

1938, o Decreto-lei 1.006 (BRASIL, 1938) define pela primeira vez o que deve ser entendido 

por LD. O artigo, em seus parágrafos 1º e 2º, diz: 

 Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros didáticos os 

compêndios e os livros de leitura de classe. § 1º Compêndios são os livros 

que exponham, total ou parcialmente, a matéria das disciplinas constantes 

dos programas escolares. § 2º Livros de leitura de classe são os livros usados 

para leitura dos alunos em aula. (BRASIL, 1938) 

 

 

Esse mesmo decreto cria uma Comissão Nacional para o Livro Didático (CNLD), 

composta por membros designados pela Presidência. Cabia a essa comissão examinar e julgar 

os LD, indicar livros de valor para tradução e sugerir abertura de concurso para a produção de 

determinadas espécies de LD ainda não existentes no Brasil. 

Em 1945, o governo aprova a consolidação, por meio do Decreto 8.460/45, a 

legislação 1.006/38, mesmo a CNLD sofrendo críticas quanto à sua legitimidade. 

 Na década de 1960, são assinados vários acordos entre o governo brasileiro e o 

americano, ou seja, MEC e a United States Agency for International Development (USAID), 

onde é criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Esse acordo 

tinha como objetivos tornar disponível, gratuitamente, cerca de 51 milhões de livros para 

estudantes brasileiros no período de três anos, instalação de bibliotecas e treinamentos de 

professores dos níveis federal, estadual e municipal. Houve muita crítica a esse acordo, pois 

muitos o viam como um controle dos americanos frente ao mercado do LD brasileiro. A 

COLTED foi extinta em 1971, quando foi criado o Programa do Livro Didático (PLID), de 

acordo com o Decreto n.º 68.728/71. 

Já 1983, em substituição à Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), é 

criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que incorpora o Programa do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF). Na ocasião, são propostas a ampliação do 

programa para as demais séries do EF e a participação dos professores na escolha direta dos 

LD. Mas, somente em 1985 é que o PNLD foi criado, e em 1996 foi publicado o primeiro 

Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª série. Os livros foram avaliados pelo MEC, conforme 

critérios previamente discutidos e estabelecidos, e com o passar dos anos esse procedimento 

foi aperfeiçoado e é aplicado até hoje. Essa avaliação, de acordo com o PNLD, assegura a 

correção pedagógica e conteudista e é realizada por uma equipe governamental que, dentre 

outros critérios, tem os PCN como norteadores e prima pela ausência de erros conceituais, 
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preconceitos e falta de consistência metodológica, o que colabora para a qualidade do LD 

adotado hoje nas escolas. 

De acordo com o Guia de Livros Didáticos Ensino Fundamental Anos Finais – 

Apresentação (BRASIL, 2016b, p. 9), 

 

[...] é preciso considerar a relevância dos conteúdos selecionados para a vida 

dos alunos e para a continuidade de sua trajetória escolar. É também de 

fundamental importância que os conteúdos abordados respondam às 

demandas de um coletivo discente cada vez mais heterogêneo, assegurando a 

igualdade de acesso ao conhecimento socialmente produzido. Em relação à 

organização dos conteúdos, é necessário superar o caráter fragmentário dos 

componentes curriculares, no interior das áreas do conhecimento, 

integrando-as em um currículo que inclua articulações e contextualizações 

social e culturalmente relevantes, de maneira a tornar os conhecimentos 

abordados mais significativos para os educandos e favorecer a participação 

ativa de alunos com habilidades, experiências de vida e interesses 

diversificados. (BRASIL, 2016b, p. 9) 

 

 

Por ser muitas vezes o único instrumento disponível a que o professor e o aluno têm 

acesso no processo de ensino e aprendizagem, o LD torna-se um elemento aglutinador do 

currículo nacional, tendo em vista que ele é distribuído a todos os alunos da rede pública de 

ensino. Somente no ano de 2016 o MEC distribuiu cerca de 128.588.730
6
 livros didáticos, 

lembrando ainda que esses livros são substituídos a cada três anos. 

Assim como os LD das outras disciplinas, o LD/M vem passando por inúmeras 

transformações. Hoje, há a preocupação na elaboração de um livro de matemática que seja mais 

arrojado, que esteja de acordo com a idade, série e contexto do aluno. Dessa forma, a apresentação do 

Guia do Livro Didático de Matemática Ensino Fundamental Anos Finais (GLD/M//EF/AF) propõe um 

conjunto de competências importantes à educação matemática e que devem ser desenvolvidas pelos 

educandos, mas adverte que ―[...] qualquer rol de competências não esgota todas as 

possibilidades. Ao contrário, toda lista pode e deve ser adaptada em função das diversidades 

de cada contexto educacional (BRASIL, 2016c, p. 10). Essas competências são, de acordo 

com o guia do livro didático de Matemática do EF/AF, consideradas preponderantes à formação 

humana integral dos estudantes na Educação Básica. Assim, são consideradas competências: 

                                                           
6
 Total de livros distribuídos em 2016 para: Ensino Fundamental 1º ao 5º, Ensino Fundamental 1º ao 5º 

(educação no campo), Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª a 3ª série, Educação de Jovens e 

Adultos (ensino Fundamental e Médio) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Informações no site: 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos. 
 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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 usar com autonomia o raciocínio matemático, para a compreensão do 

mundo que nos cerca, o que inclui o desenvolvimento de pensamento 

indutivo, de visão geométrico-espacial, de pensamento não determinístico e 

de raciocínio lógico-dedutivo;  

 raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, 

organizar e representar adequadamente suas ideias matemáticas; 

 planejar ações e projetar soluções para problemas novos, que exigem 

iniciativa e criatividade; 

 resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, ou 

utilizando estratégias convencionais, desenvolvendo a imaginação, a 

criatividade e a capacidade de comunicar claramente suas conclusões; 

 compreender e transmitir ideias matemáticas, por escrito ou oralmente, 

desenvolvendo a capacidade de argumentação; 

 estabelecer relações entre os campos da Matemática e entre esses e outros 

campos do saber; 

 relacionar conceitos e estratégias de diferentes campos matemáticos, 

sendo capaz de identificar diferentes formas ou abordagens para resolver 

problemas; 

 interpretar matematicamente situações do dia a dia e do mundo 

tecnológico e científico; 

 avaliar se resultados obtidos na solução de problemas são ou não 

razoáveis; 

 fazer estimativas mentais de resultados ou cálculos aproximados; 

 utilizar as tecnologias da informação e da comunicação; 

 ler e interpretar criticamente informações que utilizem gráficos, dados 

estatísticos ou afirmações contendo inferências lógicas; 

 utilizar com pertinência ferramentas matemáticas em situações do 

cotidiano, de práticas sociais ou das esferas do trabalho, da ciência, da 

cultura e da tecnologia de maneira a poder exercer plenamente sua 

cidadania; 

 comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem empregadas na 

Matemática; 

 desenvolver a sensibilidade para as relações da Matemática com as 

atividades estéticas e lúdicas. (BRASIL, 2016c, p. 10) 

 

 

Essas competências, de acordo com o PNLD (2016c), estão articuladas com os 

conteúdos elencados para serem desenvolvidos do 6° ao 9° ano e que estão organizados em 

cinco grandes campos que são: números e operações; álgebra; geometria; grandezas e 

medidas; estatística e probabilidade. O LD/M, de acordo com Guia do LD/M (2013), não se 

propõe a trabalhar apenas o conteúdo, mas desenvolver um lado crítico, estabelecendo com o aluno 

uma relação sociointeracionista e buscando levar os conteúdos nele veiculados para o dia a dia do 

aluno. 

É por meio do LD/M que podemos depreender muitas coisas, como: o tipo de relação que se 

pretende estabelecer com a aprendizagem; as concepções de matemática que o professor prioriza; a 

percepção que o professor tem do seu aluno; quais as concepções de vida e de mundo que se tem e 

quais se busca construir etc. São muitas as informações e conhecimentos explícitos e implícitos que o 



38 
 

LD/M traz, mas ele não é apenas um instrumento de informações e de conhecimentos, é, também, um 

forte instrumento de preservação de conhecimento veiculado em um determinado contexto. 

O primeiro LD/M escrito no Brasil, de acordo com Valente (1999), foi o do engenheiro militar 

José Fernandes Pinto Alpoim (1744), com o título de Exame de Artilheiro e foi editado em Lisboa, 

tendo em vista que no Brasil não havia ainda editoras. Já o primeiro livro-texto editado para o ensino 

nas escolas primárias foi Compêndio de Aritmética, de Cândido Batista de Oliveira, em 1832. De 

acordo com Silva (2000, p. 123), o livro didático de Oliveira ―[…] é apresentado como aquele livro 

ou impresso empregado pela escola, para desenvolvimento de um processo de ensino ou de 

formação, que o autor constrói partindo de conceituações de outros autores‖, ou seja, o autor 

fazia um apanhado de artigos publicados por outros autores de renome internacional e, a partir 

daí, elaborava suas análises e impressões. 

Ainda de acordo com Silva (2000), nessa época, os livros não eram destinados a um 

nível específico, o professor que o adotava fazia a adequação ao nível pretendido. Outra coisa: 

os livros não traziam exercícios, o foco eram os conteúdos, as regras e as fórmulas. Os 

conteúdos estavam lá para serem apreendidos, e pronto.  

Antonio Trajano foi, segundo Silva (2000), o primeiro a elaborar livros com foco nos 

níveis dos alunos, procurando sempre deixar claro a que nível o livro se destinava. Nessa 

época, vários livros-textos traziam, anexados, pareceres sobre as obras. 

Durante o período em que Francisco Campos esteve à frente do Ministério da 

Educação e Saúde (1930-1934), destacamos, na educação, por um lado, a luta ideológica entre 

o movimento liberal renovador, defensores da Escola Nova; por outro lado, os educadores 

católicos. Campos, através de seis decretos, implementa sua reforma educacional. Nessa 

reforma, que estruturou e centralizou para a administração federal os Cursos Superiores, o 

Ensino Secundário e o Ensino Comercial (Ensino Médio profissionalizante), restringiu-se aos 

níveis de ensino secundário e superior, os mais procurados pelas elites, não contemplando o 

ensino primário ou elementar e o ensino normal, que permaneceram na alçada dos Estados.  

Campos contou com a ajuda e orientação de Euclides Roxo – autor do livro ―Curso de 

Mathematica Elementar‖, escrito em 1929 e que é considerado como a obra que referenciou o 

nascimento da disciplina Matemática (COSTA, 2008) – que estruturou em âmbito nacional o 

ensino da Matemática no secundário, baseado na experiência que ele tinha vivenciado no 

Colégio Pedro II. No caso, o ensino de Matemática passou a ser ministrado para todas as 

cinco primeiras séries do Curso Fundamental e o Ensino Secundário extinguiu, a partir da 

reforma, as disciplinas autônomas de Aritmética, Álgebra e Geometria, concatenando todas 

em uma só: Matemática. 
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Segundo Valente (2004, p. 5), a reforma de Francisco Campos foi pioneira e 

introduziu  

 

[...] a nova disciplina Matemática em âmbito nacional, com seus conteúdos e 

indicou, além disso, o modo segundo o qual esses conteúdos deveriam ser 

tratados didaticamente. Através de suas ―Instruções Metodológicas‖ a 

Reforma deixou claro que a proposta não se resumia apenas a um 

reordenamento de conteúdos de ensino. Tratava-se, também, de indicar uma 

mudança radical em termos didático-metodológicos. (VALENTE, 2004, p. 

5) 

 

 

A reforma de Francisco Campos deixou clara a forma como deveria ser abordado 

metodologicamente os livros didáticos de Matemática 

Em 1934, Campos é substituído por Gustavo Capanema, que dá continuidade ao 

mandato e, em 1942, apresenta sua reforma educacional, através das Leis Orgânicas, 

conhecida como Reforma Capanema. 

A Reforma de Capanema sistematizou os conteúdos, dividindo-os em séries do Ensino 

Secundário, colaborando para que, embora houvesse subdivisão dos conteúdos de Álgebra, 

Aritmética e Geometria, elas estavam sob a tutela da matemática. Isso colaborou para uma 

nova visão do Ensino Secundário, instituindo-se a criação do ginásio de quatro anos e os 

cursos Clássico e Científico, de três anos, além de identificar quais deveriam ser os conteúdos 

e a metodologia a serem empregados para a condução da nova disciplina Matemática, que 

ganhou uma outra feição com essa mudança. 

Para Valente (2004), Campos indicou os conteúdos e a metodologia a ser empregada 

para a condução da nova disciplina Matemática; e a Reforma Gustavo Capanema apontou os 

conteúdos da disciplina que deveriam ser ensinados em cada uma das séries do Ensino 

Secundário. 

Dessa forma, 

 

O período 1930-1960 compreendeu duas grandes reformas nacionais do 

ensino brasileiro: as conhecidas como ―Reforma Francisco Campos‖ e 

―Reforma Gustavo Capanema‖. Esta, a exemplo da primeira, leva o nome do 

ministro que sucedeu Campos, a partir de 1934, no Ministério da Educação e 

Saúde Pública. A partir de cada uma dessas reformas são publicadas levas de 

livros didáticos, com o fim de atender às determinações didático-

pedagógicas. Depois de Roxo, Jacomo Stávale, Cecil Thiré, Mello e Souza, 

Agricola Bethlem, Algacyr Maeder e tantos outros publicaram livros 

didáticos de matemática, todos explicitamente mencionando, estarem em 

consonância com a Reforma Francisco Campos. Esses mesmos autores e 
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outros mais reescreverão suas obras didáticas a partir de 1942, com a 

vigência da Reforma Gustavo Capanema. (VALENTE, 2004, p. 4) 

 

 

Mesmo diferentes, as duas reformas foram de grande importância para o ensino da 

Matemática e para a modernização do LD/M na época, trazendo evoluções e contribuindo para 

o crescimento e fortalecimento dessa disciplina no cenário nacional. 

E, embora o LD/M tenha sido sempre um instrumento de orientação para o ensino de 

Matemática, foram os congressos ocorridos no Séc. XX que trouxeram à tona o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática, a didática empregada e a metodologia utilizada e, a 

partir daí, começaram-se a levantar mais questionamentos e a se buscar respostas. 

Segundo Costa (2008), em 1955 houve um congresso em Salvador, onde se 

começaram a discutir ideias que visavam à modernização do ensino da Matemática. Em 1957, 

foi realizado um segundo congresso em Porto Alegre, e em 1959, um terceiro, no Rio de 

Janeiro.  Nesses congressos, foi discutida, entre outras coisas, a proposta de criação de 

círculos de professores de Matemática e da Associação Brasileira dos Professores e 

Pesquisadores de Matemática.  

Esses congressos apresentaram como maior mudança para o ensino da Matemática a 

implementação das ideias oriundas do MMM, que propunham mudanças na apresentação da 

Matemática. O maior representante do MMM foi o professor Osvaldo Sangiorgi
7
, que, na 

época, publicou o livro Matemática Curso Moderno Para o Ginásio. Esse livro, de acordo com 

Valente (2008), já trazia mudanças, como a alteração completa da organização do ensino de 

Matemática para o ginásio, com uma nova diagramação na apresentação dos conteúdos, 

inclusão de cores, fotografias e desenhos. O livro ainda trazia o livro do professor e um guia 

onde  

 

[...] Sangiorgi expressou a sua didática da matemática moderna, buscando 

guiar o professor no trabalho pedagógico com novos conteúdos. Os guias 

apresentavam: ―1 – Observações de ordem pedagógica; 2 – Referências 

bibliográficas; 3 – Respostas às questões propostas no livro‖. (VALENTE, 

2008, p. 31)  
 

                                                           
7
 Osvaldo Sangiorgi graduou-se em Física pela Universidade de São Paulo (1943), tornou-se Mestre em Lógica 

pela University of Kansas (1961) e Pós-doutor pela Universitat Gesamthochschule Paderborn (1979). Foi 

consultor da Association Internationale de Cybernetique, assessor científico do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo. Sangiorgi recebeu em 14 de dezembro de 2000 o título de Professor Emérito pela Universidade de São 

Paulo. Publicou, entre 1954 e 2000, nada menos que 84 livros (LATTES, 2017). 
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A coleção Matemática Curso Moderno Para o Ginásio teve tiragem de mais 250 mil 

exemplares até o ano de 1967, chegando à décima edição, além de ter sido comercializada 

para vários países, como: Portugal, Argentina e Uruguai, dentre outros. 

Sangiorgi envolveu-se totalmente com o MMM e percebeu que o LD/M seria um 

veículo privilegiado na divulgação da nova proposta, e isso é notado em seu livro Matemática 

Curso Moderno Para o Ginásio, no qual podemos constatar algumas mudanças inovadoras 

para a época, como: introdução do conteúdo Conjuntos, utilizando-se de uma nova linguagem 

simbólica muito mais acessível, o que possibilitou que o estudo dos números passasse a ser 

ensinado sob a ótica de Conjunto Numérico. 

O livro Matemática – Curso Moderno – de Scipione di Pierro Netto, editado em 1973, 

apresenta menos textos que os outros livros de Matemática da época, mas uma quantidade e 

uma diversidade bem maior de exercícios. A edição de 1979 desse mesmo livro apresenta 

como diferencial do anterior apenas a inclusão de lembretes dispostos ao longo do livro.  

Também em 1979, Sangiorgi publica um livro diferente do da década anterior, 

apresentando a mesma quantidade de textos, só que menores, com uma série de exercícios 

para serem elaborados e destacados do livro. O destaque se dá na parte de Geometria, que 

ocupa metade do livro e continua muito bem desenvolvida.   

Em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que incorpora o 

PLIDEF e é proposto que os professores participem da escolha do LD, além de haver a 

ampliação do programa com a inclusão das demais séries do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

séries). Em seguida, em 1985, o Decreto nº 91.542, de 19/08/85, extingue o PLIDEF e cria o 

PNLD que, de acordo com Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (FNDE), 

(BRASIL, 2012), propõe diversas mudanças como: 

 

 Indicação do livro didático pelos professores; 

 Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 

maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros 

didáticos; 

 Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 

comunitárias; 

 Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do 

processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro 

pelos professores.  (BRASIL, 2012) 
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O PNLD estabeleceu como meta o atendimento de todos os alunos de 1ª a 8ª séries do 

primeiro grau das escolas públicas federais, estaduais, territoriais, municipais e comunitárias 

do país, com prioridade para os componentes básicos Comunicação e Expressão e 

Matemática. 

No ano de 1996, é lançado pelo PNLD o primeiro GLD de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental. Nele, os LD eram classificados em quatro categorias:  

 

 Excluídos – livros que apresentavam erros conceituais, indução a erros, 

desatualização, preconceitos ou discriminações de qualquer tipo;  

 Não recomendados – livros nos quais a dimensão conceitual apresenta 

insuficiência, sendo encontradas impropriedades que comprometessem 

significativamente sua eficácia didático-pedagógica;  

 Recomendados com ressalvas – livros que possuíssem qualidades mínimas 

que justificassem sua recomendação, embora apresentassem problemas que, 

se levados em conta pelo professor, poderiam não comprometer sua eficácia;  

 Recomendados – livros que atendessem, satisfatoriamente, aos critérios de 

análise comuns e específicos utilizados pelo Programa. (BRASIL, 1996) 

 

 

Nas edições seguintes dos GLD, 2001 e 2004, a categoria ―não recomendados‖ foi 

extinta, mantendo-se as demais categorias. A partir de 2005, os livros avaliados recebem 

apenas a denominação ―aprovados‖ ou ―recomendados‖.  

Entre os anos de 1997 e 1998 são lançados no Brasil os PCN para as oito séries do EF. 

O capítulo dedicado à Matemática é elaborado por integrantes brasileiros do Movimento da 

Educação Matemática. Segundo especialistas, os PCN ainda são o melhor instrumento de 

orientação para todos os professores que querem mudar sua maneira de dar aulas e, com isso, 

combater o fracasso escolar. 

A criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o 3º e 4º ciclos 

(PCN/M/ 3º e 4º Ciclos) propunham, dentre os objetivos traçados para a Matemática no 

Ensino Fundamental, o de 

 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 

característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas. (BRASIL, 1998b, p. 47) 
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Esse objetivo demonstra que a forma de conceber o ensino de matemática mudou, e os 

PCN/M vieram dar o tom dessa mudança, propondo um ensino mais interativo e 

contextualizado, obrigando professores e alunos a se adequarem a essa nova mudança, e os 

LD, segundo o PNLD (BRASIL, 2004), tentam acompanhar tais mudanças propostas pelos 

PCN, pela própria dinâmica do mundo globalizado, pelo sistema educacional e pelos próprios 

alunos e professores, passando a apresentar-se mais coloridos, com textos mais voltados para 

o interesse do aluno em cada série, respectivamente, atividades que buscam trazer a 

matemática para a vida do aluno. Essas mudanças são realizadas também por aqueles que 

fazem os livros de Matemática – os autores –, que tentam, a cada nova seleção do PNLD, 

produzir um livro que corresponda mais e mais aos anseios do professor, e esse, por sua vez, 

busca um material que supra as suas expectativas e as dos seus alunos. 

Se observarmos os livros que compõem os guias do PNLD/M editados ao longo do 

tempo veremos as transformações ocorridas. Deter-nos-emos aos anos a partir de 2005, 

quando os guias já eram editados para todo o Ensino fundamental (5ª a 8ª séries), conforme 

nomenclatura da época (Aprovados ou Recomendados). 

No PNLD/M de 2005 são apresentadas 23 coleções, todas se colocando como a 

melhor e a mais moderna, prometendo uma linguagem acessível ao aluno; abordagem de 

conteúdo progressiva; articulação entre os diversos campos da matemática; atividades que 

orientam, exploram, analisam, contextualizam etc.  

Já o PNLD/M de 2008 vem com um número menor de coleções, apresentando apenas 

16 obras, todas com resenhas que expõem o sequenciamento dos conteúdos, a abordagem dos 

conteúdos, a metodologia de ensino e aprendizagem e a contextualização da obra. Além disso, 

as resenhas vêm com uma síntese da avaliação feita pela equipe do PNLD/M e uma descrição 

da coleção. De acordo com o Guia do Livro Didático de Matemática, do Ensino Fundamental, Anos 

Finais (2008),  

 

[...] as resenhas do Guia do livro didático de matemática procuram retratar, o 

mais fielmente possível, a estrutura e o sumário dos conteúdos desses livros. 

Além disso, expressam uma avaliação de cada coleção, feita por educadores 

que estão envolvidos com o ensino de 5ª a 8ª série, com base nos critérios 

publicados pelo Ministério da Educação. Dessa forma, busca-se aumentar os 

efeitos positivos da presença do livro didático em nossas escolas públicas, 

efeitos esses que não dependem apenas de uma boa escolha do livro, mas 

também de um uso adequado desse instrumento em sala de aula [...]. 

(BRASIL, 2007, p. 11) 
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No geral, as editoras e autores buscam cumprir a sequência de conteúdo elencada 

pelos PCN, numa tentativa de dar um caráter uniforme à disciplina. De acordo com os 

PCN/M/ 3º e 4º Ciclos (BRASIL, 1998b, p. 50-52), os conteúdos de Matemática que servem 

de base para a construção do currículo das escolas estão agrupados, como já dissemos, em 

quatro blocos: Números e Operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas e Tratamento da 

Informação, apresentando a seguinte estrutura organizacional: 

 

Números e Operações: [...] o aluno perceberá a existência de diversos tipos 

de números (números naturais, negativos, racionais e irracionais) bem como 

de seus diferentes significados, à medida que deparar com situações-

problema envolvendo operações ou medidas de grandezas [...]. Com relação 

às operações, o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão dos 

diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e 

no estudo do cálculo, contemplando diferentes tipos – exato e aproximado, 

mental e escrito. [...] é especialmente nas séries finais do ensino fundamental 

que as atividades algébricas serão ampliadas. Pela exploração de situações-

problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da Álgebra (generalizar 

padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, 

resolver problemas aritmeticamente difíceis), representará problemas por 

meio de equações e inequações (diferenciando parâmetros, variáveis, 

incógnitas, tomando contato com fórmulas), compreenderá a ―sintaxe‖ 

(regras para resolução) de uma equação. [...] Espaço e Forma: [...]. O 

estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-

problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar 

naturalmente. O trabalho com noções geométricas contribui para a 

aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno a observar, 

perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc. O trabalho 

com espaço e forma pressupõe que o professor de Matemática explore 

situações em que sejam necessárias algumas construções geométricas com 

régua e compasso, como visualização e aplicação de propriedades das 

figuras, além da construção de outras relações. Este bloco de conteúdos 

contempla não apenas o estudo das formas, mas também as noções relativas 

a posição, localização de figuras e deslocamentos no plano e sistemas de 

coordenadas. Deve destacar-se também nesse trabalho a importância das 

transformações geométricas (isometrias, homotetias), de modo que permita o 

desenvolvimento de habilidades de percepção espacial e como recurso para 

induzir de forma experimental a descoberta, por exemplo, das condições 

para que duas figuras sejam congruentes ou semelhantes. Além disso, é 

fundamental que os estudos do espaço e forma sejam explorados a partir de 

objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e 

artesanato, de modo que permita ao aluno estabelecer conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento. Grandezas e Medidas: Este 

bloco caracteriza-se por sua forte relevância social devido a seu caráter 

prático e utilitário, e pela possibilidade de variadas conexões com outras 

áreas do conhecimento. [...] As atividades em que as noções de grandezas e 

medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos 

relativos ao espaço e às formas. São contextos muito ricos para o trabalho 

com os significados dos números e das operações, da idéia de 

proporcionalidade e um campo fértil para uma abordagem histórica. Neste 

bloco serão tratadas diferentes grandezas (comprimento, massa, tempo, 
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capacidade, temperatura etc.) incluindo as que são determinadas pela razão 

ou produto de duas outras (velocidade, energia elétrica, densidade 

demográfica etc.). Será explorada a utilização de instrumentos adequados 

para medi-las, iniciando também uma discussão a respeito de algarismo 

duvidoso, algarismo significativo e arredondamento. [...] conceitos e 

procedimentos da Geometria e da Física. [...] Tratamento da Informação: 

[...] Integrarão este bloco estudos relativos a noções de Estatística e de 

probabilidade, além dos problemas de contagem que envolvem o princípio 

multiplicativo. [...] Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o 

aluno venha a construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar 

dados, utilizando tabelas, gráficos e representações que aparecem 

frequentemente em seu dia-a-dia. Além disso, calcular algumas medidas 

estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de fornecer novos 

elementos para interpretar dados estatísticos. Com relação à probabilidade, a 

principal finalidade é a de que o aluno compreenda que muitos dos 

acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória e que se podem 

identificar possíveis resultados desses acontecimentos e até estimar o grau da 

possibilidade acerca do resultado de um deles. [...]  o objetivo é levar o aluno 

a lidar com situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos que 

possibilitem o desenvolvimento do raciocínio combinatório e a compreensão 

do princípio multiplicativo para sua aplicação no cálculo de probabilidades. 

(BRASIL, 1998b, p. 50-52) 

 

 

Observamos que as coleções indicadas pelo PNLD/M buscam, na medida do possível, 

se adequarem aos PCN/M, já que estes são, de acordo com muitos educadores, um dos 

principais instrumentos norteadores do processo educacional no Brasil. 

Segundo a Associação Brasileira de Editores de Livros (2008), houve uma melhora 

significativa na qualidade dos livros e dicionários distribuídos às escolas públicas no Brasil 

desde a implantação do PNLD, em 1985, até os dias atuais. Há uma preocupação não só com 

o material gráfico (tipo de papel, imagens, tamanho da letra etc.), mas também, e 

principalmente, com o conteúdo veiculado, a contextualização, divulgação de ideias etc., o 

que demonstra a seriedade com que o PNLD pensa e trabalha o LD, já que esse é um recurso 

importantíssimo para o professor e para o aluno, pois facilita o processo de ensino e 

aprendizagem, além de, muitas vezes, ser o único instrumento de pesquisa de que o aluno e o 

professor dispõem. 
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3. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Este capítulo faz uma abordagem histórica das concepções de língua e linguagem 

desenvolvida pelas principais abordagens linguísticas ao longo do tempo; aborda a 

concepção de linguagem defendida por Bakhtin e que nós adotamos nesta pesquisa; além da 

concepção de enunciado como atividade responsiva e o mundo da vida, relacionando-as ao 

trabalho aqui desenvolvido. 

 

 

3.1 AS CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E LINGUAGEM: UM BREVE PERCURSO 

HISTÓRICO 

 

A linguagem constitui o homem enquanto sujeito e, portanto, está presente em toda a 

sua existência. Mesmo quando o homem habitava cavernas e não dominava nenhum sistema 

de escrita ou uma língua normatizada, ele se valia de sua linguagem, ainda que rudimentar, e é 

por meio dela que ele compartilha informações, conhecimentos e evolui.  

Por sua importância e para uma melhor compreensão, sentimos a necessidade de 

apresentar aqui um breve estudo das abordagens linguísticas que nos permitirão um 

entendimento do fenômeno da linguagem, contribuindo para que compreendamos as várias 

concepções dadas à língua e à linguagem e à forma como elas foram e são concebidas. 

Entendemos que, quando os linguistas estudam os aspectos de uma determinada língua 

natural, a eles não interessa apenas a estrutura particular dessa língua, mas o que esse aspecto 

representa dentro de uma unidade maior chamada de linguagem e, assim, a língua está dentro 

dessa unidade maior, ou seja, dentro da linguagem. Isso torna impossível falar de linguagem 

sem nos remetermos à língua ou falarmos de língua sem nos referirmos à linguagem, pois a 

língua acontece dentro da linguagem e a linguagem se justifica, muitas vezes, dentro da 

língua. Distintas, mas semelhantes em muitos aspectos. Dessa forma, em muitos momentos da 

nossa breve explanação sobre os estudos das abordagens linguísticas, teremos definições, ora 

para a língua, ora para a linguagem e algumas vezes para ambas.  

Se pensarmos língua e linguagem a partir de Saussure, fazendo uma análise 

diacrônica, veremos que a concepção de linguagem foi se modificando ao longo do tempo. 
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Saussure
8
 (2006), considerado o pai do Estruturalismo Linguístico, distingue a concepção de 

linguagem, de língua e de fala, considerando que a linguagem é de natureza heterogênea, 

multiforme e heteróclita, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, pertencendo ao 

domínio individual e social e que devido às dificuldades em inferir sua unidade, de não 

classificá-la em nenhuma categoria de fatos humanos, a linguagem não pode ser o objeto da 

Linguística; já a língua é um produto social da linguagem, constitui algo adquirido e 

convencional, formada por um sistema de signos homogêneo, estável, social, representado em 

termos de relações de oposição e de regras e aceito por uma comunidade linguística; e a fala é 

um ato individual de vontade e inteligência do indivíduo que usa a língua, é acessória e mais 

ou menos acidental. Para Saussure (2006), o único objeto da Linguística é a língua, e essa 

ideia é compartilhada pelos estruturalistas que excluem dos seus estudos todos os aspectos 

culturais, sociais, históricos e ideológicos que envolvem a língua e o seu uso. 

Os linguistas que vieram após Saussure, dentre eles Trubetzkoy (1890-1938) e Roman 

Jakobson (1896-1982), estudaram a estrutura gramatical inserida em situações reais de 

comunicação. Eles faziam parte do famoso Círculo Linguístico de Praga
9
. Esse círculo foi 

composto após a 2ª Guerra Mundial, por um certo número de linguistas do Leste Europeu. De 

acordo com Martelotta (2011), a alternância na forma de conceber a língua/linguagem, ora 

como estruturas autônomas e dissociadas do uso (Saussure), ora como um sistema funcional 

(linguistas do Círculo de Praga), fez surgir novas abordagens, tais como: o funcionalismo e o 

formalismo. 

Do Estruturalismo Linguístico surge o Funcionalismo Linguístico, ou seja, uma nova 

proposta que percebe a língua não apenas como uma estrutura autônoma, dissociada de uso, 

                                                           
8
 Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi um filósofo suíço, tido como o fundador da Linguística Moderna, 

devido às valiosas contribuições para que ela se tornasse uma ciência autônoma. Focou seus estudos 

exclusivamente na Linguística, estudando as línguas europeias. Entre os anos de 1907 e 1910, lecionou na 

Universidade de Genebra, ministrando cursos de Linguística. A divulgação de suas ideias se deu três anos após 

sua morte, através do empenho de seus alunos, Charles Bally e Albert Sechehaye, que compilaram as anotações 

feitas por um terceiro aluno, Albert Riedlinger, das informações dadas nas aulas ministradas por Saussure. Foi, 

assim, composto o livro Cours de Linguistique Générale, publicado em 1916. As ideias de Saussure deram 

origem ao Estruturalismo. Ver mais em: < http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/FerdnSa u.htm>. 

9
 O Círculo Linguístico de Praga ou ―Escola de Praga‖ foi um grupo de críticos literários e linguistas 

estabelecidos na cidade de Praga e que se organizou e se desenvolveu no período correspondente às duas guerras 

mundiais. Seus membros desenvolveram métodos de estudos semióticos e de análise estruturalista entre os anos 

1928 e 1939. Depois da segunda Grande Guerra, o Círculo se desfez, mas os membros da Escola de Praga 

continuaram como uma força fundamental. O Círculo incluía os emigrados russos Roman Jakobson, Nikolai 

Trubetzkoy e Sergei Karcevskiy, assim como importantes estudiosos da literatura, como René Wellek e Jan 

Mukařovský. Ver mais em: ILARI, Rodolfo. Estruturalismo Linguístico: Alguns caminhos. In: MUSSALIM, 

Fernanda e BENTES Ana Christina (Orgs). Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos, volume 3. – 

3. ed. – São Paulo: Cortez, 2007. 

 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/FerdnSa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jan_Muka%C5%99ovsk%C3%BD
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mas também como um sistema funcional, já que ela estabelece relações comunicativas entre 

falantes e ouvintes, sendo utilizada para um determinado fim. Já a linguagem é vista como 

uma ferramenta, cuja forma se adapta às funções que exerce e, portanto, só pode ser exercida 

com base nessas funções comunicativas, um requisito pragmático da interação verbal 

(PEZATTI, 2007). De acordo com Orlandi (1990, p. 26), o objetivo do Funcionalismo é 

considerar as funções desempenhadas pelos elementos linguísticos, sob qualquer um de seus 

aspectos fônicos, gramaticais e semânticos; e os funcionalistas têm como base que as funções 

externas à língua influenciam a estrutura gramatical, enfatizando a relação entre forma e 

função, ou seja, a língua só pode ser explicada se for levada em conta a comunicação. De 

acordo com Orlandi (1990), existe mais de um funcionalismo, e ela nos apresenta três em sua 

obra O que é Linguística?. Há o que considera as funções desempenhadas pelos elementos 

linguísticos; há o que considera as funções constitutivas da natureza da linguagem; e há o que 

procura descrever a língua estudando os desvios, ou seja, ―os erros‖. É importante deixarmos 

claro que o Funcionalismo Linguístico caracteriza-se como um movimento que ressalta as 

funções internas e externas das unidades linguísticas. 

Já o Formalismo Linguístico tem Noam Chomsky (1928 – até os dias atuais) como 

principal representante. Chomsky é um linguista norte-americano, considerado, no âmbito 

acadêmico, o pai da Linguística Moderna e criador da Gramática Gerativa Transformacional. 

Na teoria de Chomsky, a gramática e seu estudo se dá especificamente na sintaxe, que, para 

ele, constitui um nível autônomo e central para a explicação da linguagem. A finalidade dessa 

gramática ―[...] não é ditar normas, mas dar conta de todas (e apenas) as frases gramaticais, 

isto é, que pertencem à língua‖ (ORLANDI, 1990, p. 38). Ainda segundo Orlandi, a 

Gramática Gerativa permite ao falante gerar um número infinito de frases a partir de um 

número limitado de regras, ficando o linguista com a tarefa de analisar e descrever a 

competência e o conhecimento linguístico do falante.  

Chomsky, por meio da Gramática Gerativa, introduziu a ideia de que a linguagem 

humana se assenta sobre a manifestação de estruturas cognitivas universais, que tornam 

possível a aprendizagem de sistemas particulares de línguas e a sua manifestação dependeria, 

dessa forma, do estímulo do contexto linguístico e do emprego de estruturas universais, 

subjacentes à espécie humana. Linguagem é para ele um meio para exprimir pensamentos e 

não um sistema social de comunicação através do uso de símbolos  

Conclui-se que, para Chomsky, linguagem é uma capacidade inata, todo ser humano 

nasce com essa capacidade e, dessa forma, as línguas devem apresentar características 



49 
 

universais. Chomsky destaca um aspecto muito importante na linguagem humana: a 

criatividade. Para ele, toda pessoa, independentemente da classe social, raça, escolaridade, 

sexo etc., apresenta uma capacidade de criar uma infinidade de frases novas, das mais simples 

às mais complexas. É esta capacidade de criar que difere o ser humano dos outros animais. 

Percebemos que as ideias geradas pelos estudos do Estruturalismo, Formalismo e 

Funcionalismo ignoram o papel social da linguagem e toda a sua dinamicidade. Dessa forma, 

as inquietudes geradas pelos estudos de Saussure, do Círculo Linguístico de Praga e de 

Chomsky, dentre outros, geraram inquietações, pois a linguística apresentada da forma como 

esses concebiam não tratava de um dos aspectos estruturais da linguagem: a língua e suas 

realizações dentro do contexto social.  

Assim, na segunda metade do Séc. XX, mais precisamente nos anos 1960, William 

Labov
10

, baseado em estudos já realizados anteriormente por outros linguistas americanos que 

estudaram as línguas indígenas dos Estados Unidos, pesquisou sobre os falares dos negros 

americanos, contribuindo para que os estudos da língua se voltassem a uma perspectiva social, 

dando início, assim, ao que denominamos como Sociolinguística. De acordo com Alkmim, o 

objetivo da Sociolinguística ―[...] é o estudo da língua falada, observada, descrita e analisada 

em contexto social, isto é, em situações reais de uso‖ (apud ALKMIM, 2005, p. 31).  

A Sociolinguística parte do princípio fundamental de que a língua é heterogênea e 

social, pois em todas as comunidades os falantes empregam modos diferentes de se expressar 

e se diferenciam do Estruturalismo, Formalismo e Funcionalismo justamente por considerar 

que as diferentes formas e variações ―[...] são produtivas seja para a identificação das 

motivações que as determinam, seja como marcadores da identidade do falante, sua origem 

geográfica, sua posição social, seu nível de escolaridade, etc.‖ (CYRANKA, 2014, p. 184). A 

Sociolinguística estuda a língua em seu uso real, considerando as relações entre a estrutura 

linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística, interessando-se por todas 

as manifestações verbais nas diferentes variedades de uma língua. 

A Sociolinguística abriu caminho para uma nova forma de pensar a linguagem, a qual 

chamamos de Teoria da Enunciação. Para Orlandi (1990), essa teoria se caracteriza por 

                                                           
10

 Nasceu em 4 de dezembro de 1927 nos EUA e é amplamente considerado como o fundador 

da sociolinguística variacionista. Descrito como ―uma figura extremamente original e influente que criou muito 

da metodologia‖ da sociolinguística. Ele atua como um professor no departamento de linguística da University 

of Pennsylvania e desenvolve pesquisa em sociolinguística, variação da linguagem e dialetologia. Em 1963, 

publicou seu célebre trabalho sobre a comunidade da ilha de Martha’s Vineyard, no litoral se Massachusetts, em 

que destaca o papel decisivo dos fatores sociais na explicação para as variações linguísticas observadas. Ver 

mais em: <http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/home.html>. 
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colocar no centro da reflexão o sujeito da linguagem em relação com o destinatário, ou seja: o 

que interessa é o processo de enunciação, a forma como o sujeito se relaciona com o que diz e 

com a situação de que participa, e considera a enunciação um fenômeno individual. A 

linguagem constitui a própria definição do homem, pois ela o define, assim como o homem a 

define. As teorias enunciativas constituem-se um conjunto de estudos que percebe a língua 

não como um sistema de normas, mas de uma perspectiva de um sujeito que se apropria da 

língua para constituir-se, para falar, para dialogar no mundo e para fazer sentido. Eis a 

contribuição da teoria da enunciação para os estudos da linguagem. 

Émile Benveniste
11

 é um dos maiores representantes da teoria da enunciação. Segundo 

ele, o processo de enunciação é o ato de apropriação da língua que insere aquele que fala na 

sua fala, ou seja, o locutor se apossa da língua e das características linguísticas dessa relação, 

instituindo um ―eu‖ locutor que, necessariamente institui um ―tu‖ alocutário. No discurso 

surgem marcas da relação eu – tu, sejam elas de submissão, ostentação, tempo, hierarquia, 

espaço etc., sendo o eu o centro da enunciação e exercendo uma influência comportamental 

no alocutário, exigindo dele uma resposta que pode apresentar-se por meio de dúvidas, 

questionamentos, aceitação, refutação, admiração etc. 

Esse é o aspecto que caracteriza o conceito de enunciação, segundo Benveniste, que 

embora adote definições de Saussure modificadas, mas preserva dois níveis na linguagem, só 

que entendidos de forma diferentes e não mais dissociados: o signo, que é repensado, e o 

sentido passa a ocupar o lugar principal; e o sujeito, que se torna o centro de referência para a 

construção do sentido no discurso. Com essas modificações, a fala, que para os saussureanos 

ocupa o segundo plano e não é considerado objeto de estudo para o linguista, passa a ter uma 

importância fundamental, tornando-se o objeto da linguística. 

Ainda neste breve percurso histórico, apresentaremos as Concepções da Análise do 

Discurso que aqui será definida pelas iniciais AD. Por volta de 1970 a AD ganhou espaço, 

quando a linguística da frase passou a ser a linguística do texto e essa mudança de objeto 

modificou toda a forma de conceber a própria linguística. De acordo com Gregolin, 

                                                           
11

 Nascido Ezra Benveniste em 27 de maio de 1902, em Alep, Síria. Em 1913 foi para Paris para estudar na 

École Rabbinique de France. Em 1924, naturalizou-se francês e adotou o nome de Émile. Em 1920, obtém o 

Diploma de Estudos Superiores com um trabalho intitulado Les futurs et subjonctifs sigmatiques dulatin 

archaïque. Em 1935, recebe o título de Doutor em Letras com a tese intitulada Origine de la formation des noms 

em indo-européen. Em 1963, torna-se diretor do Institut d’Études Iraniennes da Universidade de Paris e, em 

1968, preside o primeiro Simpósio Internacional de Semiótica, em Varsóvia. Em 1969, torna-se o primeiro 

presidente da Association Internationale de Sémiotique. Benveniste publicou 18 obras, 291 artigos, 300 resenhas 

e 34 comunicações na Société Linguistique de Paris. Ele morreu em 3 de outubro de 1976, vítima de 

complicações de um acidente vascular cerebral que o acometera em 6 de dezembro de 1969, deixando-o 

paralisado e afásico. Ver mais em FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de 

Benveniste. – 1. ed. – São Paulo: Parábola, 2013. 
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O fato de a AD tomar uma unidade de análise maior do que a frase fez que o 

estudo do ―texto‖ passasse a ocupar lugar central nos estudos linguísticos. E, 

exatamente por tomar esse objeto complexo, a AD seguiu várias direções, 

com diferentes concepções epistemológicas e metodológicas. O que as 

unifica, no entanto, é o fato de tomarem o seu objeto do ponto de vista 

linguístico e de procurarem, no texto, o estudo da DISCURSIVIZAÇÃO. 

(GREGOLIN, 1995, p. 13-21) 

 

 

Dessa forma, de acordo com Orlandi (2010), a AD não trata da língua nem da 

gramática, embora ambas tenham sua importância. A AD trata do discurso, sendo ele a 

palavra em movimento, a prática da linguagem, ou seja, procura-se compreender a língua 

enquanto sistema ―[...] fazendo sentindo enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho 

social, constitutivo do homem e da sua história‖ (ORLANDI, 2010, p. 15). A AD concebe a 

linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Ela não 

trabalha com a língua enquanto sistema, mas com a língua enquanto atuação no mundo, como 

maneiras de falar, de significar o discurso em suas vidas. 

Além das concepções de linguagem e língua dentro das teorias linguísticas 

apresentadas anteriormente, destacamos três concepções de linguagem apresentadas por 

Geraldi (2004) e Travaglia (2006), que são: a linguagem como expressão do pensamento, 

utilizada nos estudos tradicionais e que acredita que se a pessoa pensa, certamente se 

expressa, caso contrário ela não conseguirá se comunicar. Essa concepção ainda trata o 

enunciado como um ato monológico, individual e que, por isso, não estabelece relação como 

o outro e ignora as circunstâncias em que o enunciado é proferido; a linguagem como 

instrumento de comunicação, na qual a língua é um código utilizado pelo emissor para 

transmitir mensagens ao receptor e esse código deve ser dominado pelos falantes para a 

comunicação acontecer. Essa concepção centra-se no código utilizado, não levando em 

consideração os interlocutores e a situação comunicativa; e a linguagem como processo de 

interação, nessa concepção o indivíduo não utiliza a linguagem apenas como uma maneira de 

expressar o pensamento ou de estabelecer comunicação, mas como forma de estabelecer 

interações, agindo sobre o falante e sobre o meio e também sofrendo ações desse falante e 

desse meio num constante processo de ir e vir.  

Todas as concepções de língua e linguagem apresentadas neste trabalho têm sua 

verdade e seu valor. Não estamos aqui para desqualificar ou julgar uma ou outra, mas com o 

objetivo de conhecer as mudanças de concepções e elencar a concepção por nós adotada nesta 

pesquisa. De acordo com Geraldi (1996), essas concepções apresentam-se no contexto de 
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ensino e aprendizagem enfocando a concepção política, de mundo, de vida, de ensino, de 

aprendizagem, do ―Eu‖, do ―Tu‖ e do meio, que tanto o professor como o aluno possuem, e a 

utilização de uma ou de outra denuncia o tipo de ensino de língua que está sendo proposto. 

Destacamos que a concepção que norteia esta pesquisa é a que concebe a linguagem como 

instrumento de interação, a mesma apresentada e defendida por Bakhtin e seu círculo e a qual 

ele definiu em muitos de seus trabalhos como dialógica. 

Também Faraco, amparado nos estudos bakhtinianos, não separa a linguagem do 

sujeito e os ―[...] falantes não são reduzidos a meros atualizadores de leis e códigos de um 

sistema linguístico inacessível [...]‖ (FARACO, 2007, p. 104), pois a linguagem é 

ação/reflexão, onde nossas expressões estão imbuídas de contexto, estilo e intenções distintas, 

marcadas pelo meio e tempo em que vivemos. Tanto para Faraco (2009) como para Travaglia 

(2006) e Geraldi (2004 e 1996), o sujeito não faz uso da linguagem apenas para traduzir e 

exteriorizar um pensamento ou transmitir uma informação a outro. Para eles, o uso da 

linguagem vai além, pois por meio dela agimos sobre o outro e o outro age sobre nós em um 

constante processo de interação. Dessa forma, ensinar língua é uma atividade que reflete ―[...] 

as concepções que temos acerca do que é uma língua, do que são seus diferentes componentes 

e de como tais componentes intervêm na sua utilização‖. Assim, dessas concepções de 

linguagem vai variar ―o próprio objeto do ensino e da avaliação e, em desdobramento, todos 

os paradigmas de tratamento das questões linguísticas‖ que nortearão o ensino de língua na 

escola (ANTUNES, 2009, p. 218).    

Vimos que ao longo da história a língua e a linguagem nos foram apresentadas como 

estrutura, forma, função, variedade linguística, instrumento, processo, enunciação etc., todas 

sob prismas diferentes. Essas formas de ver a língua e a linguagem têm, cada uma, ao seu 

modo e no seu tempo, sua verdade e sua importância para a evolução da Linguística enquanto 

ciência. Mas a nós, aqui neste trabalho, interessa-nos a linguagem como processo de interação 

na perspectiva de Bakhtin e seu Círculo. Dessa forma, apresentaremos agora a definição de 

Bakhtin e a ligação que esta definição tem com o trabalho ora aqui desenvolvido. 

 

 

3.2 A CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM ADOTADA NA PESQUISA 

 

Antes de apresentarmos a concepção de linguagem por nós defendida, é importante 

dizermos quem foi Mikhail Bakhtin e qual a sua importância para este estudo. Bakhtin nasceu 
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em 16 de novembro de 1895, na cidade provincial de Oriel, ao sul de Moscou. Ele tinha um 

irmão mais velho, Nikolai, que se tornou uma importante referência para Bakhtin, e três irmãs 

mais jovens. Os pais de Bakhtin procuraram dar aos filhos a melhor educação possível. Em 

1904, ele mudou-se para Vilno, a capital da Lituânia. A cidade era uma miscigenação cultural 

e tornou-se para ele um exemplo de heteroglossia
12

 pela mistura de diferentes grupos de 

língua, cultura e classe social. Vilno foi para Bakhtin a condição ideal, garantindo uma 

revolução linguística e intelectual que guardava contra a hegemonia de qualquer língua oficial 

em dada sociedade, contra a estagnação de pensamentos. Em 1910, vai para Odessa e começa 

seus estudos universitários, mas, após um ano, transfere-se para a Universidade de São 

Petersburgo e se forma em História e Filologia. De 1918 a 1920, foi professor em Nevel, e 

com amigos formou o círculo que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin, o qual era 

formado por pessoas de diversas formações, interesses intelectuais e atuações profissionais. 

Compõem o Círculo, dentre outros, o filósofo Matvei Issaévitch Kagan, Maria Vasilievich 

Yudina, Lev Vasilievich Pumpianski, Pavel Nikolaevich Medvedev, Ivan Ivanovich Kanaev, 

Valentin Nikolaevitc Voloschinov e Mikhail M. Bakhtin, que se tornou o mais célebre 

integrante do círculo.  

Aos 25 anos, já casado com Elena Aleksandrovna Okolóvitch, Bakhtin é atingido por 

uma enfermidade óssea, uma osteomielite crônica que o levará, em 1938, a amputar uma 

perna. No período de 1924 a 1929, publica quatro trabalhos importantes: Discurso na vida e 

discurso na arte; Freudismo: uma crítica marxista e Marxismo e filosofia da linguagem; este 

último, segundo alguns pesquisadores, foi escrito junto com Volochínov. Em 1929 é exilado 

na cidade Kustanai, na fronteira do Cazaquistão com a Sibéria. Em 1936, vai para Saransk e, 

no ano seguinte, para Savelovo. Em 1940, apresenta sua tese de doutoramento, que tem como 

título Rabelais e a cultura popular, mas devido à guerra só consegue defendê-la em 1946. O 

título de doutor lhe é negado por um Comitê em 1952, e em 1965, quando este trabalho é 

publicado, dá a Bakhtin renome mundial. Em 1969, busca tratamento médico na região de 

Moscou, lá reside até sua morte, em 1975, após sofrer muito com a enfermidade. 

Bakhtin foi uma pessoa de vida extremamente simples e não teve grandes destaques 

em sua carreira. Não gozou de fama e prestígio, aliás, viveu marginalizado, oprimido por 

sistemas políticos e líderes opressores. Mas isso não o impediu de produzir intensamente uma 

obra inovadora, rica, mas, ao mesmo tempo, complexa e de difícil entendimento. Mesmo 

assim, deixou um legado teórico e metodológico às gerações futuras. Bakhtin não 

                                                           
12

 Para Bakhtin, heteroglossia ―é um conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais e que mostra o 

quanto não somos autores do que proferimos‖ (BAKHTIN, 1981, p. 270 e seg. in FARACO, 2011). 
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desenvolveu uma obra para ser ensinada na escola, pois não há nela uma teoria de fácil 

entendimento e nem uma metodologia acabada. Ele vai definindo e avaliando 

progressivamente os conceitos, e a impressão que se tem é de que muitas das obras estão 

inacabadas, faltando algo e, de fato, em muitas delas, isso é verdade, o que torna muito mais 

difícil apreender o pensamento do autor. Ele é considerado um dos maiores pensadores do 

Século XX, sendo suas teorias classificadas, por muitos linguistas, filósofos e estudiosos, de 

suma importância para o entendimento da linguagem e tudo que a envolve.  

Em Bakhtin, a linguagem é um dos pontos principais de seus estudos. De acordo com 

o Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso
13

 (GEGe, 2009), a concepção de linguagem que 

perpassa toda a obra de Bakhtin é a que concebe a linguagem como instrumento de interação, 

onde o dialogismo é o ponto principal e essa não se encontra desenvolvida linearmente. Em 

Marxismo e filosofia da linguagem, a linguagem é apresentada como sistema e enunciado 

concreto; em Problemas da Poética de Dostoievski, ele enaltece a dimensão discursiva dos 

estudos da linguagem, reforçando a relação entre metalinguagem e a linguística; no Discurso 

no Romance valoriza o poder de enunciação da língua e apresenta o plurilinguismo, ou seja, 

―[...] o discurso de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das 

intenções do autor (BAKHTIN, 2010d, p. 127); já em Para uma Filosofia do Ato 

Responsável, a linguagem é apresentada de forma secundária. Ela é tida como atividade do 

mundo da vida, portanto, concreta, carregada de expressividade e atitudes valorativas. 

Ao longo de seus textos, Bakhtin vai construindo o seu conceito de linguagem, e de 

posse dessa construção podemos concluir que, para ele, a linguagem é dialógica e é sempre 

social. É através dela que o sujeito toma consciência de si próprio e possui uma 

interdependência do outro, ou seja, a linguagem é fruto das relações do ―eu‖ com o ―outro‖ e 

do ―outro‖ com o ―eu‖, portanto, o outro exerce papel fundamental nesse processo. Assim, 

segundo o autor:  

 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação 

à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre 

o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor. (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2010b, p. 117) 
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 http://www.gege.ufscar.br/sobre-o-grupo/historia 
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Sendo a linguagem dialógica e social, permeada por uma palavra que é território 

comum entre locutor e interlocutor, e que a realização dessa linguagem se estabelece na 

relação que ―eu‖ estabeleço com o ―outro‖, consideramos que este trabalho apresenta a 

linguagem como uma prática sociointeracionista, dialógica e, consequentemente, responsável 

e responsiva à vida, utilizada por um sujeito ativo e constituído de linguagem, o que lhe 

permite agir na sociedade fazendo uso desta linguagem nas mais diversas situações 

comunicativas. 

Para Bakhtin, a dialogicidade da língua é o que faz com que todo discurso produzido 

leve em conta outros anteriormente produzidos e busca dialogar com outros a serem 

produzidos posteriormente, afirmando que 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 

Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 

caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 

interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira 

palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão 

podia realmente evitar por completo esta mútua-orientação dialógica do 

discurso alheio para o objeto. (BAKHTIN, 2010d, p. 88) 

 

 

ou seja: quando as pessoas conversam sempre se remetem a recuperam enunciados anteriores 

e, cada vez que o enunciado for repetido em uma nova situação e em um outro contexto, 

ganhará um novo sentido, isto é, o sentido do enunciado está irremediavelmente ligado à 

situação de produção, não havendo como separá-los. Para Bakhtin, importa a linguagem na 

vida, e essa leva em consideração o sujeito falante/ouvinte e o sujeito ouvinte/falante, pois sua 

concepção de linguagem possui uma natureza social e ocorre em meio a uma interação. Dessa 

forma, de acordo com Freitas (2002), a linguagem está totalmente integrada à vida humana, já 

que está inserida em um contexto social, ou seja, a linguagem está no sujeito, que só existe 

como ser de linguagem, e não fora dele. 

Vygotsky, embora tenha estudado a linguagem sob outro prisma – como mediadora da 

organização do pensamento e de comunicação (FREITAS, 2002) – apresenta ideias que se 

assemelham com as de Bakhtin, pois eles 

 

[...] buscaram na linguagem a chave da compreensão para as principais 

questões epistemológicas que atravessam as ciências humanas e sociais. [...] 

construíram uma visão totalizante, não fragmentada da realidade, uma 
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perspectiva histórica e uma compreensão do homem como um conjunto de 

relações sociais. (FREITAS, 2002, p. 157) 

 

 

Bakhtin e Vygostsky viram o homem como um ser constituído de ações, capaz de dar 

sentido ao mundo à sua volta, e esse sentido é dado por meio da linguagem que o constitui. 

Para eles, o homem não é um ser passivo frente à vida, ele é atuante, dinâmico, ele se vale do 

seu discurso para construir e reconstruir o mundo, atribuindo-lhe significado sem 

desconsiderar o mundo a sua volta; aliás, esse mundo é fundamental para a significação e 

ressignificação do discurso, do homem e da própria vida. 

Dessa forma, pensar a linguagem a partir das ideias bakhtinianas é pensar a linguagem 

a partir dos enunciados, numa visão dialogizada. O sentido da palavra depende de quem a 

fala/escreve, considerando os valores sociais, éticos, morais que envolvem esse sujeito; e de 

quem a ouve/lê, também, considerando seus valores.  

É adotando essa concepção de linguagem dialogizada que analisaremos as obras 

selecionadas para esta pesquisa, tendo em vista que elas são adotadas para serem usadas nos 

mais diferentes contextos, pelas mais diferentes pessoas, que utilizam os mais variados 

enunciados para aprenderem, propagarem e aplicarem os conhecimentos veiculados nelas. 

Isso vale para ―todos os campos da atividade humana, pois esses estão ligados ao uso da 

linguagem‖ (BAKHTIN, 2010a, p. 261, grifo meu). Dessa forma, incluímos o campo 

Matemático que, embora tenha uma linguagem própria, necessita da Língua Materna para ser 

apreendido, ensinado, compartilhado, discutido etc. Tanto é que nos objetivos gerais para 

EF/AF, os PCN/M propõem como finalidades do ensino de Matemática, visando à construção 

da cidadania, que o aluno consiga  

 

 comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 

fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes 

representações matemáticas; 

 interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 

na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 

consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL, 1998b, p. 48) 

 

 

Constatamos, a partir dessas finalidades, que a concepção de linguagem almejada 

pelos PCN/M é a dialógica. Essa é a mesma concepção que o PNLD de Matemática 2011 e 
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2014 – que apresenta os LD/M que nós avaliaremos nesta pesquisa – deixa transparecer no 

conjunto de competências gerais que o aluno deve adquirir ao final do EF/AF, propondo que o 

aluno deva ser capaz de alcançar as competências já apresentadas na Pág. 37. Dessa forma, as 

competências elencadas pelo PNLD e que visam à construção de um cidadão consciente e 

crítico, abraçam a concepção dialógica da linguagem, que é construída a partir do enunciado.  

Aqui, nos cabe fazer uma pergunta: O que é enunciado? De acordo com Bakhtin 

(2010a), enunciado é a unidade de comunicação discursiva, é uma materialidade linguística 

que pode ser vista e ouvida, dessa forma, pode ser repetida em várias situações distintas, 

ganhando novos sentidos, pois cada situação envolve um contexto diferente, o que torna o 

enunciado irrepetível, único e não reiterável, embora nele encontrem-se elementos idênticos – 

traços fonéticos, gramaticais e lexicais –  de outros enunciados, dando à língua uma 

unicidade que colabora para que ela seja usada e compreendida por todos os falantes de uma 

determinada comunidade. Assim, é impossível reproduzir uma situação tal e qual a outra já 

vivenciada, mesmo que sejam o mesmo lugar, as mesmas palavras, as mesmas pessoas, a 

situação não é mais a mesma, pois, de acordo com Bakhtin (2010b, p. 133), ―um sentido 

definido e único, uma significação unitária, é propriedade que pertence a cada enunciação 

como um todo‖.  

 Bakhtin (2010a, p.261) afirma que  

 

O emprego da língua efetua-se por meio de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 

pelo estilo da linguagem, [...] mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. (BAKHTIN, 2010a, p. 261) 

 

 

Isso quer dizer que esses elementos se unem, dando ao enunciado características 

próprias que o fazem pertencer a um determinado grupo de enunciados que possuem 

especificidades semelhantes e os quais Bakhtin (2010a) denominou de Gêneros do Discurso. 

Como existem inúmeros enunciados proferidos das mais diversas formas e nas mais diversas 

situações, isso significa dizer que existe uma infinidade de gêneros discursivos. Dessa forma 

―[...] a heterogeneidade dos gêneros discursivos é tão grande que não há e não pode haver um 

plano único para o seu estudo [...]‖ (Bakhtin, 2010a, p. 262), ou seja, torna-se impossível sua 

catalogação, pois todos os dias estão surgindo novos gêneros, havendo a fusão de gêneros 

novos com antigos, substituições de gêneros, readequações etc. 
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É importante dizer que os enunciados, de acordo com Bakhtin (2010a), como unidade 

real da comunicação discursiva, possuem três peculiaridades, que são: a alternância dos 

sujeitos falantes, ou seja, o falante termina seu enunciado, passa a palavra a outro ou dá 

espaço para que este compreenda (responsivamente) o dito e o responda. Já este, que antes era 

ouvinte e passa a ocupar a posição de falante, fala e passa a palavra para aquele que, agora, 

ocupa a posição de ouvinte, isso se torna um jogo de enunciados que, mesmo quando o 

discurso cessa, ficarão as compreensões responsivas ou modificando, ou reafirmando, ou 

refutando etc. ideias e atuando nos indivíduos envolvidos no processo de comunicação 

discursiva; a conclusibilidade, que é quando o falante diz o que quis dizer em um determinado 

momento, ou seja, concluiu, naquele momento, seu enunciado e possibilitou a resposta ao 

mesmo. Bakhtin (2010a, p. 281) diz que ―[...] a vontade discursiva do falante, que determina o 

todo enunciado, o seu volume e as suas fronteiras‖; a escolha de um gênero discursivo, pois 

ao falarmos utilizamos enunciados que possuem formas relativamente estáveis e que, 

portanto, se enquadram dentro de determinados gêneros. Bakhtin (2010a, p. 285) afirma que 

―[...] quanto melhor dominamos os gêneros [...], realizamos de modo mais acabado o nosso 

livre projeto de discurso‖.   

Dessa forma, ao proferir um enunciado, o falante/escritor o faz buscando uma resposta 

do ouvinte/leitor, pois ―[...] o próprio falante não espera uma compreensão passiva‖ (Bakhtin, 

2010a, p. 272), ele espera que ao seu enunciado haja resposta, seja ela de aceitação, de 

respeito, de refutação, de indiferença etc., mas que seja respondido em algum momento. Ao 

falar/escrever, o falante passa a palavra ao ouvinte/leitor, e este, após sua compreensão do que 

é dito, responde a esse falante/escritor. Essa compreensão responsiva gera uma resposta 

responsiva que desencadeará uma outra compreensão responsiva, que gerará uma outra 

resposta responsiva e assim sucessivamente. O ato de falar ou calar geram compreensões 

responsivas por parte do falante/escritor e por parte do ouvinte/leitor. 

Para Bakhtin (2010a, p. 297), os enunciados 

 

[...] não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmo; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos 

mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade 

da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de 

tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado 

campo: ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os 

como conhecidos, de certo modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2010a, p. 

297) 
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A compreensão responsiva é o significado que eu, enquanto ouvinte/leitor, dou ao 

enunciado recebido. Só que esse significado dependerá de inúmeros fatores, tais como: 

minhas concepções de mundo, de vida e do outro; contexto; conteúdo; estilo e gênero 

utilizado; elementos que envolvem o enunciado e as pessoas do processo de interação. Um 

mesmo enunciado, ouvido/lido em momentos diferentes, terá significações diferentes, pois a 

pessoa e o contexto não são mais os mesmos. ―Por isso, cada enunciado é pleno de variadas 

atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação responsiva‖ 

(BAKHTIN, 2010a, p. 297). No entanto, é interessante deixarmos claro aqui que, quando 

falarmos de responsivo à vida, estamos dando um sentido a mais ao termo, pois sabemos, 

como já foi dito, que responsivo todo enunciado é, mas responsividade frente à vida 

consideramos os enunciados que têm um potencial maior de influenciar os sujeitos do 

discurso, levando-os a uma reflexão frente ao que ele está sendo interpelado e à ação disso em 

suas vidas.  

A valorização do enunciado por Bakhtin está ligada à valorização que ele dá ao ato – 

aqui entendido, de acordo com Bakhtin (2010c), como o agir humano no mundo concreto, 

social e histórico, estando sujeito a mudanças, não apenas no aspecto material, mas também 

na maneira de o homem concebê-lo –, já que ele defende a criação de uma filosofia que não se 

dedique apenas ao que é repetível e generalizado, mas que valoriza a singularidade de cada 

ato do que ele denomina existir-evento, e essa valorização implica em considerar a 

singularidade importantíssima para a constituição do ser humano como ser ético. 

De acordo com Sobral, 

 

Falar de ato é falar de um agir geral que engloba os atos particulares; por 

isso, falar de ato é falar ao mesmo tempo de atos. O ato como conceito é o 

aspecto geral do agir humano, enquanto os atos são seu aspecto particular, 

concreto. Todos os atos têm em comum alguns elementos: um sujeito que 

age, um lugar em que esse sujeito age e um momento em que age. Isso se 

aplica tanto aos atos realizados na presença de outros sujeitos como aos atos 

realizados sem a presença de outros sujeitos, aos atos cognitivos que não 

tenham expressão linguística etc. (SOBRAL, 2008, p. 224) 

 

 

Por levar em consideração o sujeito, o lugar e o momento é que o ato, ou agir humano, 

na perspectiva de mundo da vida empregada por Bakhtin e adotada aqui nesta pesquisa, 

considera apenas o ato concreto, irrepetível, praticado por sujeitos definidos, pois o ato que 

aqui nos interessa se desenvolve e vive no mundo da vida. Conforme Souza, (2014), se 

separarmos o ato da realidade, da sua história vivida, dois mundos surgem: o mundo da vida, 
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aquele que criamos, vivemos, realizamos; e o mundo de fora do ato, o mundo da cultura, o 

mundo teórico.  

Conclui-se então que: o enunciado é irrepetível, responde a outro enunciado e suscita 

resposta aos enunciados que surgirão a partir da resposta dos enunciadores e que se 

materializam por meio do ato.  

Dessa forma, pensar esta pesquisa a partir da linguagem dialógica, que se realiza em 

enunciados que exigem uma responsividade frente à vida, dá a cada obra aqui analisada a 

oportunidade de elas falarem por si, de se mostrarem e de dar ao outro uma condição de 

resposta também responsiva, e é isso que almejamos quando propomos utilizar Bakhtin como 

norteador dos nossos estudos. Pois, de acordo com Casado Alves (2016, p. 168), para 

compreender a vida ―[...] e construir um conhecimento ético sobre ela, somente o faremos se 

nos acercarmos dos enunciados que circulam no mundo da vida[...]‖. 

 

 

3.3 O MUNDO DA VIDA NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA  

  

No livro Por uma filosofia do ato responsável, Bakhtin nos apresenta o que para ele é 

o mundo da vida. O livro, de acordo com Faraco (in BAKHTIN, 2010c), foi escrito por volta 

do ano 1920, é um rascunho do qual não se obtiveram as páginas iniciais e está dividido em 

três partes, que são: libelo contra o que Bakhtin chamou de teoreticismo; Fenomenologia do 

ato responsável; e arquitetônica do mundo vivido e do ato estético. 

Em Para uma filosofia do ato responsável, Bakhtin afirma a existência de dois 

mundos (2010c, p. 43) ―[...] incomunicáveis e mutuamente impenetráveis: o mundo da teoria 

e o mundo da vida [...]‖. O mundo da teoria é o mundo onde se produz o conhecimento, arte, 

conceitos e definições. Já o mundo da vida é o mundo onde nós existimos, onde acontece o 

ato e se pratica a ação do existir. Para Bakhtin, segundo Faraco (2009), esses dois mundos não 

se comunicam e o mundo da vida é inapreensível pelo mundo da teoria que se constitui ―[...] 

exatamente pelo gesto de se afastar do singular, de fazer abstração a vida‖ (FARACO, 2009, 

p. 18). É válido dizer que Bakhtin reconhece o valor do mundo da teoria, o que ele não aceita 

é a total desvinculação desse com o mundo da vida. 

Dessa forma, se formos atribuir um conceito para mundo da vida na perspectiva 

bakhtiniana, diríamos que mundo da vida é o mundo do ato na vida, onde a vida acontece de 

forma irrepetível, singular e onde tudo o que a gente faz tem implicações éticas, pois a vida é 
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um evento aberto, não concluído e acontecendo. Enquanto no mundo da teoria nós não temos 

responsabilidade ética, pois a estética é fechada, concluída, não podemos fazer nada mais para 

mudar. No mundo da vida somos responsáveis e responsivos, pois somos ação e reflexão e 

nossas ações nos cobram uma responsabilidade sobre elas e suas implicações. Ao ser 

responsável significa que eu estou agindo em prol de algo que pode mudar; e ao ser 

responsivo eu estou respondendo a alguma situação da vida, do mundo da vida, seja com 

palavras e/ou ações. 

Já assumimos nesta pesquisa a concepção que concebe a linguagem como dialógica e 

interacional, e sabendo que a aprendizagem ocorre nas interações entre os sujeitos mediados 

pela linguagem, o papel do mundo da vida no ambiente escolar é servir como objeto sobre o 

qual todos têm condições de pensar e comunicar algo, ou seja, de agir e de ser, sendo 

responsável e responsivo.  

Sabendo que o ensino de Matemática no Brasil, como vimos no capítulo 2, passou por 

inúmeras dificuldades que vão desde a forma como esse ensino começou a ser implantado em 

nosso país, passando pela formação docente, chegando até as várias reformas implementadas; 

vimos hoje, mais do que nunca, que existe uma necessidade de transformação no ensino dessa 

ciência, pois os avanços tecnológicos obrigam o homem a adquirir conhecimentos e 

informações numa rapidez impensável há alguns anos, e isso mudou a forma de ensinar e 

aprender matemática. 

Os PCN 3º e 4º ciclos (BRASIL, 1998b), apresentam os PCN como um documento 

orientador da educação brasileira e que já preconiza a necessidade de se estabelecer mudanças 

que aproximem a matemática do aluno, levando-a ao dia a dia, tornando-a mais interativa. 

Esse documento utiliza-se da palavra contexto sempre que quer mostrar a importância dessa 

interação, de o professor conhecer o seu aluno, o meio do qual ele é oriundo e os 

conhecimentos que ele já domina ao adentrar a escola.  

Mesmo que o aluno não tenha sido alfabetizado nem em língua materna e nem em 

matemática, ele, ao adentrar a escola, possui conhecimentos nessas áreas oriundos das 

vivências experimentadas e das interações com o mundo exterior.  

De acordo com Schliemann, Carraher e Carraher,  

 

Na escola, a matemática é uma ciência ensinada em um momento definido 

por alguém de maior competência. Na vida, a matemática é parte da 

atividade de um sujeito que compra, vende, que mede, que encomenda peças 

de madeira, que constrói paredes, que faz o jogo na esquina. 

(SCHLIEMANN, CARRAHER E CARRAHER, 2006, p. 19) 
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Esse conhecimento vivido não pode ser ignorado pela escola, não podendo o professor 

distinguir a matemática formal da matemática enquanto atividade humana. Cabe à escola 

trazer o mundo da vida para a sala de aula, valorizando o conhecimento que o aluno tem. 

Na trajetória do ensino da Matemática no Brasil, no período de implantação do MMM 

se buscou, de acordo com o PCN/M/ 3º e 4º Ciclos (BRASIL, 1998b, p. 19), ―[...] aproximar a 

Matemática desenvolvida na escola da Matemática como é vista pelos estudiosos e 

pesquisadores‖. Isso provocou discussões e amplas reformas no currículo de matemática, mas 

essas reformas causaram transtornos aos alunos, professores e escolas, pois ―o que se 

propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial das séries iniciais do ensino 

fundamental‖ (BRASIL, 1998b, p. 19). O ensino passou a ter uma preocupação excessiva com 

normas e regras e esqueceu-se das questões práticas. Isso causou à matemática danos 

profundos, pois a distanciou cada vez mais da realidade do aluno, tornando-se, para muitos, 

algo impossível de inferências, o que terminou relegando a matemática o lugar de disciplina 

difícil, árida e sendo uma das maiores responsáveis pela desistência e reprovação
14

 escolar. 

Tanto os PCN/M como os GLD/M enfatizam a necessidade e a importância de um 

ensino voltado para o mundo da vida. Nesse sentido, os PCN/M defendem a necessidade de 

levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos e procurar fazer com que o ensino de 

matemática aconteça de forma contextualizada. Já o GLD/M propõe analisar,  

 

[...] entre outros aspectos: a maneira como são apresentados e desenvolvidos 

os conteúdos; a valorização dada às atividades que contribuem para a 

construção do conhecimento e para o desenvolvimento das competências 

matemáticas; o uso e o manuseio de materiais didáticos; os contextos nos 

quais as atividades se apoiam; a atenção dispensada a atividades que ajudam 

a promover posturas e valores importantes para o exercício da cidadania. 

(BRASIL, 2013. p. 10) 

 

 

Percebe-se que há uma preocupação e uma orientação para que o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática aconteça contemplando o que podemos denominar de mundo da 

vida
15

. Embora os PCN/M e o GLD/M tratem como contextualização, nós aqui entendemos 

                                                           
14

 Ver dados em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/26094/apenas-103-dos-

jovens-brasileiros-tem-aprendizado-adequado-em-matematica-ao-final-do-ensino-medio/>. 
15

 Ver textos:  

 PONZIO, Augusto. A concepção bakhtiniana do ato: como dar um passo. Disponível em: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/artigo%20augusto%20ponzio%20-%20a%20conce 

pcao%20 bakhtiniana%20do%20ato%20como%20dar%20um%20passo.pdf. 

file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/artigo%20augusto%20ponzio%20-%20a%20conce%20pcao%20%20bakhtiniana%20do%20ato%20como%20dar%20um%20passo.pdf
file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/artigo%20augusto%20ponzio%20-%20a%20conce%20pcao%20%20bakhtiniana%20do%20ato%20como%20dar%20um%20passo.pdf
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como mundo da vida que, segundo Bakhtin (2010c, p. 43), ―[...] este é o único mundo em que 

cada um de nós cria, conhece, contempla, vive e morre – o mundo no qual se objetiva o ato da 

atividade de cada um e o mundo em que tal ato realmente, irrepetivelmente, ocorre, tem 

lugar‖. É o mundo do ato único, singular e vivido, e quando este ato único, singular e vivido 

tem seu sentido teoretizado abstratamente – o que segundo Bakhtin é quando a teoria é 

apartada do mundo da vida – pela ciência, filosofia, história ou estética, passa, muitas vezes, a 

assumir um valor abstrato, distante do que era enquanto experiência.  

Isso é o que aconteceu e ainda acontece com o ensino de matemática, pois este ensino 

é, geralmente, teoretizado, distanciando-se do mundo da vida, deixando de manter uma 

relação com a vida, de remeter ao contexto, de considerar o sujeito concreto e, dessa forma, a 

matemática passa a ser uma abstração que acontece quando, ao problema matemático 

estudado na escola, o que mais interessa ao professor ―[...] não é o esforço de resolução do 

problema [...] mas a aplicação de uma fórmula, de um algoritmo, de uma operação 

predeterminada pelo capítulo em que o problema se insere ou pela série escolar [...]‖ 

(SCHLIEMANN, 2006, p. 22). 

Dessa forma, o teoreticismo
16

 passa a ter mais importância do que o vivencial, a 

experiência. O aluno passa a não entender o porquê de tantos conceitos e fórmulas para os 

quais ele, na realidade, não vê uma aplicabilidade em seu dia a dia e, justamente por não ver 

essa aplicabilidade, por não perceber a matemática trabalhada na escola presente em sua vida, 

pela pouca possibilidade de inferência, pela aridez de como a matemática é trabalhada, por 

tudo isso ela vai se tornando uma disciplina difícil e excludente. O professor, quase sempre, 

não busca fazer referência com aquilo que o aluno já sabe e, geralmente, não consegue 

distinguir ou não ver importância em mostrar para o aluno a matemática formal e a 

matemática enquanto atividade humana. É esse distanciamento entre a matemática formal, 

que é ensinada em um momento definido, por alguém de maior ―competência‖, e a 

matemática enquanto atividade humana, que é a atividade do sujeito que compra, vende, 

mede, constrói, se utiliza da matemática para resolver problemas do dia a dia, que gera, 

muitas vezes, o fracasso escolar (SCHLIEMANN, CARRAHER E CARRAHER, 2006). 

Então, longe do mundo da vida, o ―[...] conhecimento seria reduzido ao teoreticismo 

desencarnado e abstrato‖ (CASADO ALVES, 2016, p. 169). E é dessa forma que, geralmente, 

                                                                                                                                                                                     
 SAMPAIO, Maria Cristina Hennes. A propósito de Para uma filosofia do ato (Bakhtin) e a pesquisa 

científica nas Ciências Humanas. Revista BAKHTINIANA, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 42-56, 1o sem. 

2009. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/ download/2998/1929. 
16

 Ver: BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Para uma filosofia do ato responsável. Tradução Valdemir 

Miotello & Carlos Alberto Faraco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010c.  

https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/%20download/2998/1929
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o conhecimento matemático é veiculado. Ele é transformado em teoreticismo, não vivencial, 

não aplicado e não aplicável, o que torna, em muitas situações, a matemática sem 

significação. De acordo com Bakhtin (2010c, p. 58), ―é necessário reconduzir a teoria em 

direção não a construções teóricas e à vida pensada por meio destas, mas ao existir como 

evento moral, em seu cumprir-se real [...]‖. Mas, ao que parece, o saber escolar anda na 

contramão do saber da vida, não havendo continuidade entre o que se aprende na escola e o 

que se emprega na vida, além de, muitas vezes, o que se aprende na vida não servir de base ou 

incentivo para o aprendizado na escola. Para Moysés (1997, p. 61), Vygotsky acreditava que 

―[...] a aprendizagem dos conceitos deveria ter suas origens nas práticas sociais‖. Isso 

significa dizer que a aprendizagem escolar pode e deve se valer do conhecimento de mundo 

da vida. Deixar o teoreticismo e trazer o mundo da vida para a sala de aula, ou levar a sala de 

aula para o mundo da vida, o que vai interessar são as possibilidades de aprendizagem que 

essa postura gerará para o ensino e a aprendizagem da matemática.  

Em síntese, vemos que as concepções de língua e linguagem têm várias abordagens, 

mas que nesta pesquisa, baseando-se nos estudos de Bakhtin e, também, de Vygotsky, a 

abordagem adotada é a que concebe a linguagem como dialógica e social, o que vem ao 

encontro do conceito de mundo da vida, que é a base de nossa pesquisa, e que nada mais é que 

o mundo onde a vida acontece.  
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

Este capítulo justifica a pesquisa aqui proposta dentro do campo da Linguística 

Aplicada, apresentando o tipo de pesquisa desenvolvida, o percurso metodológico que 

percorreremos, a descrição das obras que serão analisadas, além das categorias de análises 

que sustentam nossa análise. 

 

 

4.1 A INSERÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA  

 

A Linguística Aplicada (LA), de acordo com Moita Lopes (2006), é uma ciência que 

faz parte das Ciências Sociais e que se preocupa com problemas do uso da linguagem em 

contextos situacionais dentro e fora da sala de aula. Ou seja: a LA estuda a linguagem em 

contexto de aprendizagem da Língua Materna ou de outra língua, ou qualquer outro em que 

seja relevante o uso da linguagem, isso porque considera a linguagem como instrumento de 

interação social. 

A LA surgiu no contexto da 2ª Guerra Mundial e se institucionalizou por volta do ano 

de 1948. Até a década de 1940, era senso comum a noção de que a Linguística era ciência 

necessária e suficiente para tratar de questões de ensino de Língua Estrangeira. Até então, 

acreditava-se que a Linguística era a disciplina da área, a que previa princípios e teorias a 

serem aplicados no ensino de Língua Estrangeira pela LA. Isso fez com que fosse consolidada 

a ideia de que a LA era equivalente à noção de aplicação da Linguística, na época, ao ensino 

de Língua Estrangeira. Essa forma de pensar a LA só começou a ser modificada a partir da 

década de 1980, com a negação de que a LA é a aplicação da Linguística em favor da visão de 

que ela se ocupa de fenômenos de uso da linguagem em contextos situados.  

Moita Lopes (2006) considera o período entre o fim da década de 1970, momento em 

que a LA surgiu de fato no Brasil, e os primeiros anos da década de 1980 como a 1ª Virada – 

período em que passa a incluir outros contextos e problemas além do ensino de Língua 

Materna. A 2ª virada ocorre no início dos anos 1990, momento em que a LA passa, então, a se 

interessar por contextos de ensino e aprendizagem também de Língua Materna e outros 

contextos institucionais, como mídias, presídios, delegacia de polícia, espaços virtuais, 

empresas, entre outros. 
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 Dessa forma, a LA passa a ser vista não como a aplicação da Linguística, embora esse 

seja um aspecto estudado pela LA, mas como uma área de conhecimento que estuda a 

linguagem em situações de uso prático-social. De acordo com Menezes, há três visões para a 

LA, que são: 

 

Ensino e aprendizagem (ex.: trabalhos sobre estratégias de aprendizagem de 

língua estrangeira), aplicação da Linguística (ex.: investigações sobre os 

princípios e parâmetros da Gramática Gerativa na interlíngua de aprendizes 

de língua estrangeira) e investigações aplicadas sobre estudos de linguagem 

como prática social (ex.: estudos sobre identidade). (MENEZES, 2009, p. 

26) 

 

 

Assim, consideramos neste trabalho, de acordo com Moita Lopes (1996), que a LA é 

uma Ciência Social que estuda a linguagem em situações de aplicabilidade na prática social e, 

de acordo com Rojo (2006), de caráter transdisciplinar, pois ela congrega diversas áreas de 

conhecimento que se harmonizam na tentativa de solucionar problemas de uso da linguagem 

ou de, simplesmente, explicá-los. No momento, o que almejamos é entender como os 

discursos que envolvem o ensino de matemática se realizam no LD em relação ao ensino da 

Matemática e ao mundo da vida. Somos cientes de que a LA é, de acordo com Oliveira (2016, 

p. 50), ―[...] o estudo das práticas discursivas situadas produzidas e circulantes na sociedade, 

espraiando-se suas fronteiras e temáticas para as diversas esferas da atividade humana‖.  

Dessa forma, as investigações em LA envolverão a análise do uso da linguagem em 

suas práticas sociais, dialogando com muitos campos do conhecimento, como afirma Celani 

(1998, p. 116):  

 

Não há dúvida quanto ao caráter multi/pluri/interdisciplinar da linguística 

Aplicada. Os que nela militam a todo momento se dão conta de que estão em 

domínios outros que os de sua formação inicial (na maioria das vezes, na 

área de Letras), se dão conta de que precisam ir buscar explicações para os 

fenômenos que investigam em doutros domínios do saber que não os da 

linguagem stricto-senso. Esse diálogo já faz parte da prática dos linguistas 

aplicados. (CELANI, 1998, p. 116) 

 

 

Nessa perspectiva, várias disciplinas se unem e se integram na investigação e 

construção de um saber. Só que hoje a LA se define também como transdisciplinar, pois ela 
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não se restringe à relação entre áreas, mas também à colaboração das disciplinas na criação e 

um eixo mais consistente.  

Por isso, como já dissemos, aqui buscamos analisar os enunciados presentes no LD/M, 

ou seja, a linguagem em uma determinada situação de uso e, por isso, adotamos a perspectiva 

que concebe a linguagem como instrumento de interação, onde o dialogismo é o ponto 

principal e, dessa forma, é dentro da LA que a pesquisa aqui deve ser trabalhada, pois é ela 

que fornece o espaço necessário para analisar esses enunciados presentes nos LD/M 

envolvendo não apensas a Matemática e a Linguagem, mas, também, a Educação e a 

Filosofia, o que dá à LA um perfil transdisciplinar, e à medida que ela se torna mais 

transdisciplinar, passa a ficar mais preparada para tratar de uma gama maior de assuntos 

relacionados à linguagem no mundo real e a evidenciar uma consciência mais crítica 

relativamente às suas metodologias.  

Com isso, percebemos que a relação entre Matemática e Linguagem, analisada aqui 

por meio dos enunciados das obras selecionadas, deve ser avaliada pelo viés da LA, já que 

essa se utiliza de conhecimentos veiculados em outras áreas, pois, tentar-se-á entender o 

enunciado matemático presente nos LD/M, a proposição desses enunciados em 

funcionamento, buscando identificar a relação entre a Matemática e o mundo da vida, a partir 

de uma análise sociointeracionista (VYGOTSKY, 2008), tendo em vista que as situações 

serão avaliadas de acordo com os respectivos contextos em que ocorrem. Lembrando ainda 

que o mundo da vida nada mais é que o mundo em que vivemos, o mundo onde a vida 

acontece (BAKHTIN, 2010c), e se a LA busca como referência uma ―língua real‖, empregada 

por ―falantes reais em suas práticas reais e específicas‖ (SIGNORINI, 1998, p. 91), nada mais 

justo do que este trabalho inserir-se no campo da LA. 

Também nos utilizaremos de conhecimentos pedagógicos, levando em conta que 

veremos situações de ensino por meio da avaliação de materiais didáticos que, de acordo com 

Pennycook (1998), como linguistas aplicados, estamos envolvidos com linguagem e 

educação, dois aspectos fundamentais à vida e essencialmente políticos; e, por fim, mas não 

menos importante, conhecimentos filosóficos, pois trabalharemos com a teoria de Bakhtin. 

Dessa forma, por nos permitir o trabalho com a linguagem em seu contexto social e 

por seu perfil transdisciplinar, a LA, que é uma disciplina sem limites rígidos, híbrida e 

heterogênea (MOITA LOPES, 2006), abraça a pesquisa aqui proposta, embora todos os 

autores pesquisados, como: Moita Lopes (1996 e 2006 e 2013); Celani (1992 e 1998); 

Almeida Filho (2011); Signorini e Cavalcante (1998); Pereira e Roca (2009); dentre outros, 
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até o momento, não relacionam a LA com as Ciências Exatas. Isso levou-nos a questionar: 

não foi estabelecida relação entre a LA e as Ciências Exatas por que a LA não abrange essa 

área de conhecimento? Ou por que ninguém procurou, se preocupou ou desejou estabelecer 

tal relação? 

Acreditamos que não houve procura e/ou interesse e/ou desejo em estabelecer essa 

relação, pois as Ciências Exatas, assim como as Ciências Humanas e as Ciências Sociais, 

utilizam-se da linguagem para o estabelecimento da interação. Mesmo no caso da matemática, 

que possui uma linguagem própria e que, mesmo assim, se utiliza de outras linguagens 

durante o seu processo de ensino e aprendizagem. Mas, também, não é objeto desta pesquisa 

enveredar por esse campo investigativo. Deixemos isso a outro, caso assim o deseje.  

Ao longo do nosso trabalho, localizamos alguns artigos, livros, dissertações e/ou teses 

que tratam da relação entre Matemática e Língua Portuguesa, ou a Matemática e os Gêneros 

Textuais, ou entre Matemática e Leitura
17

. Também conseguimos localizar uma dissertação 

que aborda a Matemática a partir de um olhar da LA. É uma dissertação publicada em 1995, 

pelo Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Língua, da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Essa dissertação tem como tema ―Descompassos na interação professor-aluno na aula 

de matemática em contexto indígena‖, de autoria de Jackeline Rodrigues Mendes, desenvolve 

um estudo que integra as áreas de LA e de Educação Matemática, isso porque ela tem como 

cenário as aulas de matemática ministradas a um grupo de professores índios Guarani, num 

contexto de segunda língua. De acordo com Mendes (1995), o objetivo da pesquisa é levantar 

algum aporte para formação e atuação de professores não-índios que trabalham com 

professores índios. 

Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto pesquisadoras, pois estamos 

adentrando uma área, de certa forma, pouco estudada e divulgada. Sabemos que, por esta 

pesquisa se inserir no campo da LA, ela se configura como pesquisa de cunho social, e por ter 

                                                           
17

 Algumas sugestões de leituras:  

 Dissertações e teses desenvolvidas por integrantes do Grupo CONTAR (www.grupocontar.com.br) que 

resultaram na produção de uma coletânea composta de oito livros, todos, de certa forma, tratando da 

relação que envolve a Matemática e a Língua Portuguesa e/ou a Leitura; Dantas, Franceliza M. Silva. A 

leitura como instrumento facilitador da compreensão matemática. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16076>; 

 Cotidiano escolar: questões de leitura matemática e aprendizagem – Fermino Fernandes Sisto, Enid 

Abreu Dobránszky e Alexandrina monteiro (orgs.); 

 Escritas e Leituras na educação matemática – Adair Mendes Nacarato e Celi Espandin lopes (org.); 

 Além das obras utilizadas na construção deste trabalho e referenciadas no final deste. 

 

http://www.grupocontar.com.br/
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como foco a linguagem em contexto social, se enquadra como qualitativa com enfoque sócio-

histórico e perfil interpretativista, já que ela apresenta um  

 

[...] enfoque de indagação plenamente constituído. Atravessa disciplinas, 

âmbitos e tópicos. Uma complexa e inter-relacionada família de termos, 

conceitos e pressupostos subentendidos na expressão pesquisa qualitativa 

(...) constitui um conjunto de práticas interpretativas de pesquisa que não 

privilegia uma metodologia sobre outra. Como espaço de discussão, ou 

discurso, é difícil de ser definida claramente porque nenhuma teoria ou 

nenhum paradigma a distingue de forma exclusiva. (DENZIN E LINCOLN, 

1994a, p. 1, 3i apud ESTEBAN, 2010, p. 125) 

 

 

Essa configuração qualitativa dá à pesquisa um perfil interpretativista, tendo em vista 

que trabalharemos com a interpretação de ideias e teorias, nas quais buscaremos, como 

objetivos ―Desenvolver novos conceitos, Refazer conceitos existentes, Identificar problemas, 

Refinar conhecimentos, Explicar e criar generalidades, Classificar e compreender a 

complexidade‖. (COLÁS, 1997, p. 293 apud ESTEBAN, 2010, p. 133) 

Moita Lopes (1996) demonstra um interesse cada vez maior por pesquisa de base 

interpretativista, principalmente por ser mais adequada à natureza subjetiva do objeto das 

Ciências Sociais e por se centrar na linguagem em situação de uso processual. Já o enfoque 

sócio-histórico, estudado também por Vygotsky (2008), deve-se ao fato de investigarmos, não 

em razão de um resultado, mas do que queremos obter, por isso valorizamos os aspectos 

discutidos e as percepções pessoais que devem focalizar o particular como instância da 

totalidade social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, 

compreender também o contexto. Esse enfoque possibilita contemplar o presente, passado e o 

futuro, enquanto movimento do que é e do que poderá vir a ser. 

Vygotsky acreditava ―[...] que os fatores biológicos têm preponderância sobre os 

sociais somente no início da vida da criança‖ (REGO, 1995, p. 59), mas que na verdade o 

―[...] desenvolvimento do sujeito humano se dá a partir das constantes interações com o meio 

social em que vive [...]‖ (REGO, 1995, p. 61), ou seja, é na relação com o meio e com o outro 

que o homem se constrói e constrói o mundo, reconstrói-se e reconstrói o mundo, num longo 

e interminável processo de ir e vir que não chega ao fim com a morte, pois os ensinamentos 

compartilhados pelo homem o farão permanecer vivo por um longo tempo. Para Vygotsky 

(2008), a aquisição da linguagem constitui o momento mais significativo do desenvolvimento 

cognitivo, pois a linguagem é o principal mediador na formação e no desenvolvimento do 

homem. Dessa forma, as ideias de Vygotsky dialogam com as ideias de Bakhtin, já que ambas 
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enfatizam a importância da linguagem, da interação e da cultura histórico-social para a 

constituição dos sentidos pelos indivíduos.    

Bakhtin (2010b) considera que a língua não pode ser vista isoladamente sem levar em 

consideração seu contexto social. Ele considera que o sentido dado ao discurso está amparado 

nas concepções que temos do mundo, do outro e de nós mesmos. 

Bakhtin e Vygotsky consideram a linguagem como fator fundamental no processo de 

conhecimento do mundo e entendem que a constituição do sujeito se dá nas interações sociais, 

por isso este trabalho os tem em sua base metodológica. 

Além de Vygotsky e Bakhtin, nos basearemos também nos autores que já realizaram 

pesquisa envolvendo aspectos da Linguagem e sua relação com a Matemática. Dentre eles, 

destacamos Klüsener (2006); Machado (2001, 2009 e 2012); Smole e Diniz (2001), Nacarato 

e Lopes (2009) e Danyluk (1998). Esses autores, de forma geral, buscam, por meio de suas 

obras, fortalecer a relação entre a Matemática e a Linguagem, por meio dos Gêneros 

Discursivos, da Leitura e da Escrita. Além desses autores, utilizaremos os conhecimentos, 

para falarmos de LD, de Freitag (1989), Gatti Júnior (2004), Schubring (2003), Cassiano 

(2013); para tratarmos da Educação Matemática no Brasil buscaremos Ghirardelli Júnior 

(2009), D’Ambrósio (1986, 2008 e 2012), Silva (1992, 2003); sobre leitura, nos basearemos 

em Solé (1998) e Freire (1999); além de Rojo (2009, 2010 e 2012) para letramento; Moita 

Lopes (1996, 2006 e 2013), Celani (1992 e 1998), Almeida Filho (2011), Pereira e Roca 

(2009), Signorini e Cavalcanti (1998) para Linguística Aplicada; Faraco (2009), Orlandi 

(2011 e 1990), Casado Alves (2016), Oliveira (2016),  Geraldi (2010, 2004 e 1996) para tratar 

de linguagem e mundo da vida; e tantos outros que cercam e alimentam o estudo aqui 

proposto. 

Buscaremos também as pesquisas desenvolvidas pelo grupo CONTAR
18

 (2016), tendo 

em vista que este grupo ―[...] visa a aprofundar conhecimentos e realizar pesquisas nas áreas 

de Língua Portuguesa, Linguagem e Matemática, especialmente, no que abrange a inter-

relação destas no ensino e aprendizagem na Educação Básica [...]‖, com o intuito de fortalecer 

e validar a pesquisa aqui desenvolvida.  

 

 

 

                                                           
18

 Coleção CONTAR – Linguagens e Educação Básica apresenta um conjunto de oito livros que focalizam 

produções desenvolvidas pelo grupo referentes às áreas de conhecimento consideradas fundamentais como 

campo de pesquisa e do currículo da educação básica. A coleção foi desenvolvida no âmbito do programa 

Observatório da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  
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4.2 OS LIVROS DIDÁTICOS ANALISADOS E A DESCRIÇÃO DO PERCURSO 

METODOLÓGICO  

 

Esta pesquisa parte da análise de dois LD/M, de duas coleções distintas de 

Matemática, indicados pelo PNLD para os triênios 2011-2013 e 2014-2016.  

Escolhemos esses dois períodos por serem os anos de análise, escolha e distribuição 

integral dos livros didáticos por parte das escolas e professores, considerando que o PNLD é 

executado a cada três anos, ocorrendo em níveis de ensino alternado, cabendo aos anos que 

antecedem 2011 e 2014, respectivamente, os anos de escolha, e os anos de 2011 e 2014 os 

anos de distribuição dos livros destinados aos alunos do EF/AF, pois a ―[...] cada ano o FNDE 

adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e 

complementa os livros reutilizáveis para outras etapas‖ (BRASIL, 2012). Isso demarca que 

houve análise das obras por parte do PNLD e a produção do GLD para orientar os professores 

em suas escolhas, já que no guia estão as obras indicadas, com os critérios de avaliação que 

aos quais elas foram submetidas, considerações gerais e resenhas das obras. 

A apresentação do guia vem direcionada aos professores e fala do papel do GLD/M e 

da importância do docente para uma melhor escolha. Segue abaixo o sumário dos GLD/M de 

2011 e 2014 para termos uma ideia do que vem exposto em cada um deles: 
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GLD/M 2011 

 
Figura 2: Sumário do Guia do Livro Didático do ano de 2011. 

 
Fonte: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld>. Acesso em: 5 de mai. 2016. 
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GLD/M 2014 

 
Figura 3: Sumário do Guia do Livro Didático do ano de 2014. 

 
Fonte: < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld> Acesso em: 5 de mai. 2016. 

 

 

 

 



74 
 

Observa-se que os guias possuem uma estrutura bem semelhante, apresentando 

informações sobre o LD/M, a educação matemática e o ensino de matemática na atualidade.  

O tópico intitulado O Livro Didático traz o papel do livro no processo de ensino e 

aprendizagem, apresentando as funções mais importantes do LD/M nesse processo e na 

relação com o professor, isso de acordo com Gérard & Roegiers, afirmando que ―[...] as 

possíveis funções que um LD pode exercer não se tornam realidade, caso não se leve em 

conta o contexto em que ele é utilizado‖ (apud BRASIL, 2013, p. 13). 

O tópico sobre A matemática no mundo de hoje ou A Matemática na sociedade atual 

afirma que a Matemática está presente em todas as atividades humanas, principalmente após o 

crescimento tecnológico, o que exige competências matemáticas que dependem das interações 

sociais. 

Em seguida, apresenta um tópico que fala da Educação Matemática, indicando uma 

série de competências que estão, de certa forma, ligadas aos campos de conhecimentos onde 

que a matemática está estruturada e que estão presentes nas obras, que são: Números e 

operações, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento das informações
19

.  

Os GLD/M deixam claro que ―[...] ensinar matemática não se reduz a transmissão de 

informações sobre o saber acumulado [...]‖ (BRASIL, 2010, p.15). Ensinar matemática 

envolve um leque de competências cognitivas e requer a participação ativa do aluno, o que já 

demonstra que a ideia de a matemática ser uma ciência dura, enrijecida e sem possibilidades 

de inferências está sendo desmontada. 

Na apresentação dos Critérios e Instrumentos de Avaliação, o GLD/M 2011 e 2014 

apresentam os critérios eliminatórios; correção dos conceitos e informações básicas; coerência 

e adequação metodológicas; e preceitos éticos. Em seguida, apresentam a ficha de avaliação 

que trazem os critérios eliminatórios, aspectos teórico-metodológicos, estrutura editorial, 

manual do professor e outras observações.  

Além disso, os guias apresentam resenhas de cada uma das obras indicadas pelo 

PNLD. Essas resenhas têm, em geral, a seguinte estrutura: uma foto da capa do livro, com 

indicação do autor e da editora, além de uma visão geral da obra; descrição da coleção (com a 

quantidade de páginas, capítulos, conteúdo de cada capítulo de todas as séries do EF/AF); 

análise da obra – onde nos é apresentado como o livro aborda os conteúdos e em que medida 

os conhecimentos envolvendo Números e Operações, Álgebra, Geometria, Grandezas e 

Medidas e Tratamento das informações – estão presentes na obra e em cada série. Essa 

                                                           
19

 Na obra de 2014 o tópico Tratamento das informações foi substituído por Estatística e Probabilidade. 
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estrutura adotada pelo GLD/M busca introduzir o professor no que se tem de mais atual no 

Brasil na Educação Matemática hoje e, ainda, contribui para um conhecimento maior das 

obras indicadas, ajudando-o a identificar a que mais se adéque à realidade de seus alunos. 

Tendo como foco o nosso objetivo maior com esta pesquisa, que é identificar se, como 

e até que ponto os LD/M propõem um ensino de matemática voltado ao mundo da vida, a 

partir das concepções bakhtinianas de linguagem, vimos que seria desnecessário analisar 

todos os livros que compõem as coleções selecionadas, pois essas possuem uma estrutura 

muito semelhante. Dessa forma, nos dedicamos à análise dos livros do 6º ano do EF/AF, por 

considerarmos este ano, tendo em vista os estudos de Dias-da-Silva (1997) e Gil (2004), como 

uma grande curva no processo de desenvolvimento do aluno, devido às inúmeras mudanças 

que essa etapa da vida traz, mudanças como: de escola; novas exigências pedagógicas; o fato 

de serem muitos professores, o que dificulta as relações afetivas, diferentemente do EF/AI, 

quando os alunos têm no máximo dois professores; a forma de ensinar de cada professor, 

considerando-se que nesta etapa do ensino há um foco muito maior nos conteúdos, enquanto 

as necessidades das crianças são deixadas, geralmente, de lado; a organização curricular, pois 

a partir do 6º ano, é destinada uma aula de aproximadamente 50 minutos para cada disciplina 

e, geralmente, não há preocupação por parte dos professores em manter uma relação entre as 

áreas, ou seja, o conhecimento passa a ser fatiado, sem interação com os outros conteúdos das 

outras áreas e, principalmente, sem interação com o próprio aluno; e, por último, mas não 

menos importante, o fato de o aluno ao adentrar o 6º ano está, geralmente, com idade entre 10 

e 11 anos, o que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), está na fase da pré-

adolescência, que compreende o período dos 10 aos 14 anos, e como se sabe, está envolvido 

por inúmeras mudanças físicas e psicológicas, o que acarreta, geralmente, dificuldades para o 

aluno em lidar consigo mesmo, com o outro e com o mundo.   

Tudo isso colabora para que o aluno venha a fracassar, inclusive em matemática, pois 

aliado a todas essas problemáticas, ainda temos o fato, como vimos no capítulo 1, de a 

matemática, desde a sua implantação, ter enfrentado dificuldades que não foram superadas e, 

assim, em vez da superação dessas dificuldades, os estudantes vão acumulando outras à 

medida que novos conteúdos são apresentados. Como consequência, eles passam a ser 

estigmatizados como incapazes para a matemática, engrossando as estatísticas da reprovação 

e exclusão escolar.  

Isso se torna mais presente a partir do 6º ano, quando a matemática passa a ter uma 

característica de disciplina dura, que não oferece espaço para interações e inferências, o que 
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termina prejudicando a aprendizagem e gerando dificuldades que, em geral, se perpetuarão 

dentro do processo de ensino e aprendizagem do aluno, colaborando para um alto índice de 

reprovação e/ou evasão, por isso é preciso mudar o modo como a matemática é ensinada e 

apreendida.  

Podemos verificar no quadro abaixo, elaborado segundo os indicadores do INEP 

(FUNDAÇÃO LEMANN E MERITT, 2012), o quanto a forma como o ensino e a 

aprendizagem da matemática traz prejuízos aos alunos e ao sistema educacional como um 

todo. Vejam:  

 

Figura 4: Rendimento Por Ano Escolar do Ensino Fundamental Anos Finais. 

RENDIMENTO POR ANO ESCOLAR 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

 

ANO 

 

 

RESULTADO 

 

REPROVAÇÃO ABANDONO APROVAÇÃO 

6º ANO 13,8% 3,3% 82,9% 

7º ANO 12,2% 3,2% 84,6% 

8º ANO 9,6% 3,1% 87,3% 

9º ANO 8,3% 3,1% 88,6% 
Fonte: <http://www.qedu.org.br/brasil/taxas-rendimento>. Acesso em: 19 de abr. 2016. 

 

 

Esses dados nos instigam a realizar a pesquisa aqui proposta, a julgar que algo 

acontece nessa etapa da vida escolar do indivíduo e que cabe uma investigação a respeito. 

Poderíamos propor investigar outros elementos que envolvem esse indivíduo como: 

dificuldades pessoais, ou psicológica, ou cognitiva; investigar a escola, o professor, o sistema 

educacional, as políticas públicas adotadas; mas optamos pelo material didático utilizado, 

justamente por sabermos ser ele um instrumento que permeia toda a vida escolar do aluno e 

que muitas vezes é o único instrumento de acesso à leitura que o aluno tem; por ser um elo, e 

porque não o maior, entre o professor e o aluno, entre a escola e o aluno, entre o aluno e o 

conhecimento e entre o aluno e o mundo da vida. 

Para a escolha dos LD/M, nos alicerçamos em livros indicados nos dois últimos anos 

de seleção do PNLD (2011 e 2014) que, como já dissemos, foram anos de distribuição 

integral de material didático para o EF/AF. A escolha dos LD/M em cada um dos anos foi 

realizada com base no critério de adoção, ou seja, selecionamos, de acordo com dados 

fornecidos pelo próprio PNLD, as obras mais adotadas em todo o território nacional. 
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4.2.1 A Conquista da Matemática 

 

O PNLD de 2011 indica, com um total de 1.459.419
20

 de livros adotados, a Coleção A 

Conquista da Matemática (Edição renovada), dos autores José Rui Giovanni Jr e Benedicto 

Castrucci, da Editora FTD. 

 

Figura 5: Capa do livro A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/2349-guia-pnld-2011 

(BRASIL, 2010, p. 41). Acesso em: 5 de mai. 2016. 

 

 

Essa coleção é composta por 4 livros, sendo um para cada ano do EF/AF, tendo a 

seguinte divisão: 6º ano possui 9 unidades, distribuídas em 336 páginas; 7º ano possui 10 

unidades, também com 336 páginas; 8º ano 13 unidades distribuídas em 384 páginas; e o livro 

do 9º ano possui 12 unidades, distribuídas em 368 páginas.   

Observe na tabela a seguir a distribuição dos conteúdos por ano de ensino: 

 
Figura 6: Sumário da Coleção A Conquista da Matemática dos quatro últimos anos do EF, indicado 

pelo PNLD 2011
21

 

SUMÁRIO DA COLEÇÃO A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

O ser humano vive 

cercado por 

números 

1. Uma história muito 

antiga  

Potências e raízes 
1.Potência de um 

número racional  

2. Propriedades da 

potenciação  

Os números reais 
1. Raiz quadrada 

exata de um número 

racional  

2.Raiz quadrada 

Noções elementares 

de estatística 
1.Organizando os 

dados  

2. Estudando 

                                                           
20

 1.459.419 – Livros adquiridos para os alunos do 6º ano, Ensino Fundamental/anos finais. Ver link: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/pnld2011_valores_aquisicao_titulo_ensino_fundamental.pdf. 
21

 GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy; CASTRUCCI, B. A conquista da matemática, 6 º, 7º, 8º e 9º anos. ed. 

renovada. – São Paulo : FTD, 2009. – (Coleção A Conquista da Matemática). 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/2349-guia-pnld-2011
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2. E o nosso sistema 

de numeração  

 

Calculando com 

números naturais 

3.Idéias associadas à 

adição  

4.Idéias associadas à 

subtração 

5.Idéias associadas à 

multiplicação 

6. Idéias associadas à 

divisão  

7.Resolvendo 

problemas  

8.Potenciação de 

números naturais  

 

Divisibilidade: 

divisores e múltiplos 

9.Noção de 

divisibilidade  

10.Critérios de 

divisibilidade  

11. Divisores, fatores 

e múltiplos de um 

número natural  

12.Números primos 

13.Decomposição em 

fatores primos  

14.Máximo divisor 

comum, mínimo 

múltiplo comum  

 

 

Geometria: as ideias 

intuitivas 

15.Ponto, reta e 

plano  

16. A reta  

17. Giros e ângulos  

18. Polígonos  

19. Triângulos e 

quadriláteros  

 

A forma fracionária 

dos números 

racionais 

20. A ideia de fração  

21. Resolvendo 

3.Números quadrados 

perfeitos  

 

O conjunto dos 

números inteiros 
4.A ideia de números 

inteiros  

5.O conjunto dos 

números inteiros  

6.Módulo de um 

número inteiro  

7.Comparação de 

números inteiros 

8.Adição de números 

inteiros  

9.Subtração de 

números inteiros  

10. Adição algébrica 

11.Multiplicação de 

números inteiros  

12.Divisão de 

números inteiros  

13.Potenciação de 

números inteiros  

14.Raiz quadrada 

exata de números 

inteiros 

15. Expressões 

numéricas  

 

O conjunto dos 

números racionais 
16. O conjunto dos 

números racionais  

17. A reta numérica  

18.Adição algébrica 

de números racionais  

19.Multiplicação de 

números racionais  

20.Divisão de 

números racionais  

21.Potenciação de 

números racionais 

22. Raiz quadrada 

exata de números 

racionais  

23.Estudo das médias  

 

Estudando as 

equações 

aproximada de um 

número racional  

3. Os números 

racionais e sua 

representação 

decimal  

4. Os números 

irracionais  

5. Os números reais 

 

Introdução ao 

cálculo algébrico 
6. O uso de letras 

para representar 

números  

7.Expressões 

algébricas ou 

literais  

8.Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica 

9.Uma consideração 

importante  

 

Estudo dos 

polinômios 
10. Monômio ou 

termo algébrico  

11. Polinômios  

12.Os produtos 

notáveis  

13.Fatorando 

polinômios  

14.Cálculo do 

M.M.C. de 

polinômios  

 

Estudo das frações 

algébricas  

15. Fração algébrica 

16.Simplificação 

das frações 

algébricas  

17. Adição e 

subtração de frações 

algébricas  

18. Multiplicação e 

divisão de frações 

algébricas  

 

gráficos  

3. Estudando médias  

 

Estudando as 

potências e suas 

propriedades 
4.Potência de um 

número real com 

expoente natural 

5.Potência de um 

número real com 

expoente inteiro 

negativo  

6.Transformando e 

simplificando uma 

expressão 

 

Calculando com 

radicais 
7. Raiz enésima de 

um número real  

8.Radical aritmético e 

suas propriedades  

9.Simplificando 

radicais: extração de 

fatores do radicando 

10.Introduzindo um 

fator externo no 

radicando  

11.Adicionando 

algebricamente dois 

ou mais radicais 

12.Multiplicando 

expressões com 

radicais de mesmo 

índice  

13.Dividindo 

expressões com 

radicais de mesmo 

índice 

14.Multiplicando e 

dividindo expressões 

com radicais de 

índices diferentes  

15. Potenciação de 

uma expressão com 

radicais 

16.Racionalizando 

denominadores de 

uma expressão 
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problemas que 

envolvem frações  

22.Comparando 

números fracionários  

23.Obtendo frações 

equivalentes  

24. Reduzindo duas 

ou mais frações ao 

mesmo denominador  

25. Adição e 

subtração  

26. A forma mista  

27. Multiplicação  

28. Divisão  

29.As frações e a 

porcentagem  

30. Resolução de 

problemas  

 

A forma decimal dos 

números racionais 

31. Trocando dinheiro 

32. Representação 

decimal  

33.Propriedade geral 

dos números 

decimais  

34.Adição e subtração 

de números decimais  

35.Multiplicação de 

números decimais  

36.Divisão de 

números decimais  

37. Os números 

decimais e o cálculo 

de porcentagens  

38.Potenciação de 

números decimais  

 

Medindo 

comprimentos e 

superfícies 

39.Unidades de 

medida de 

comprimento 

40.Transformação das 

unidades de medida 

de comprimento  

41. Perímetro de um 

polígono  

24. Igualdade  

25. Equações  

26. Conjunto universo 

e conjunto solução de 

uma equação  

27.Equações 

equivalentes  

28. Equações do 1º 

grau com uma 

incógnita  

29. Usando equações 

na resolução de 

problemas  

30.Aplicação das 

equações: as fórmulas 

matemáticas  

31. Equação do 1º 

grau com duas 

incógnitas  

32. Sistemas de duas 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas  

 

Estudando as 

inequações 
33. Desigualdade  

34. Inequação  

35. Inequação do 1º 

grau com uma 

incógnita  

 

Estudando os 

ângulos 

36. O ângulo e seus 

elementos  

37. Medida de um 

ângulo 

38. Operações com 

medidas de ângulos  

39.Ângulos 

consecutivos e 

ângulos adjacentes  

40. Bissetriz de um 

ângulo  

41.Ângulo reto, 

ângulo agudo e 

ângulo obtuso 

42.Ângulos 

complementares e 

ângulos 

Equações do 1º 

grau com uma 

incógnita  

19. Equação do 1º 

grau com uma 

incógnita  

20. Equação 

fracionária do 1º 

grau com uma 

incógnita  

21. Equações literais 

do 1º grau na 

incógnita 

 

Porcentagem e 

juro simples 
22. Porcentagem  

23. Juro simples  

 

Sistema de que 

ações do 1º grau 

com duas 

incógnitas 

24. Equação do 1º 

grau com duas 

incógnitas  

25. Sistema de 

equações do 1º grau 

com duas 

incógnitas  

26. Resolução de 

um sistema de duas 

equações do 1º grau 

com duas 

incógnitas  

 

Geometria 

27. Introdução  

28. A reta 

29. Ângulos  

 

Ângulos formados 

por duas retas 

paralelas com uma 

transversal  

30. Reta transversal 

31. Ângulos 

correspondentes 

32. Ângulos 

alternos  

fracionária  

17.Simplificando 

expressões com 

radicais  

18.Potências com 

expoente racional 

 

Equações do 2º grau 
19. Equação do 2º 

grau com uma 

incógnita 

20.Resolvendo 

equações incompletas 

do 2º grau  

21.Resolvendo uma 

equação completa do 

2º grau com uma 

incógnita  

22.Resolvendo 

problemas  

23. Estudando as 

raízes de uma 

equação do 2º grau  

24.Relacionando as 

raízes e os 

coeficientes da 

equação ax2 + bi + c 

= 0  

25.Escrevendo uma 

equação do 2º grau 

quando conhecemos 

as duas raízes  

26.Equações 

biquadradas 

27. Equações 

irracionais 

28.Resolvendo 

sistemas de equações 

do 2º grau  

 

Função polinomial 

do 1º grau 
29.Sistema de 

coordenadas 

cartesianas  

30. A noção de 

função  

31. Função 

polinomial do 1º 

grau  
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42.Unidades de 

medida de superfície  

43.Áreas das figuras 

geométricas planas  

 

Volume e 

capacidade 

44. Medindo o espaço 

ocupado  

45.Volume do 

paralelepípedo 

retângulo  

46.Unidades de 

medida de volume  

47.Unidades de 

medida de 

capacidade  

48.Outras medidas 

para medir 

capacidade  

 

Medindo a massa 

49.Unidades de 

medida de massa  

50.Transformação das 

unidades de medida 

de massa 

 

suplementares  

43. Ângulos opostos 

pelo vértice  

 

Estudando 

triângulos e 

quadriláteros 
44. Reconhecendo 

triângulos 

45. Uma relação entre 

as medidas dos 

ângulos internos de 

um triângulo  

46.Reconhecendo 

quadriláteros  

47. Uma relação entre 

as medidas dos 

ângulos internos de 

um quadrilátero  

 

Razões e proporções 
48. Razão  

49. Algumas razões 

especiais  

50. Proporção 

51.Propriedade 

fundamental das 

proporções  

52.Outras 

propriedades das 

proporções  

 

Grandezas 

proporcionais 

53.Números direta e 

inversamente 

proporcionais  

54. Regra de três 

simples  

55. Regra de três 

composta  

 

Porcentagem 
56. Porcentagem 

Projeto: Investigando 

revestimentos 

33. Ângulos 

colaterais  

 

Polígonos  

34. O polígono e 

seus elementos  

35. Perímetro de um 

polígono  

36. Diagonais de um 

polígono  

37.Ângulos de um 

polígono convexo  

38.Ângulos de um 

polígono regular  

 

Estudando os 

triângulos 
39.Elementos de um 

triângulo  

40.Condição de 

existência de um 

triângulo  

41.Os ângulos no 

triângulo  

42.Classificação dos 

triângulos  

43.Altura, mediana 

e bissetriz de um 

triângulo 

44.Congruência de 

triângulos  

45.Propriedades do 

triângulo isósceles e 

do triângulo 

equilátero 

 

Estudando os 

quadriláteros 
46.O quadrilátero e 

seus elementos 

47.Os 

paralelogramos  

48.Os trapézios  

 

Estudando a 

circunferência e o 

círculo 
49. A circunferência 

50. O circulo 

51.Posições 

32. Gráfico da função 

polinomial do 1º grau 

33.Zero da função 

polinomial do 1º 

grau  

34. Analisando o 

gráfico de uma 

função polinomial do 

1º grau  

 

Função polinomial 

do 2º grau (ou 

função quadrática) 
35. Função 

polinominal do 2º 

grau (ou função 

quadrática) 

36. Gráfico da função 

quadrática no plano 

cartesiano 

37. Zeros da função 

polinomial do 2º grau 

38.Estudando a 

concavidade da 

parábola  

39. Ponto de mínimo 

e ponto de máximo  

40. Analisando a 

função y = ax2 + bx 

+ c quanto ao sinal  

 

Segmentos 

proporcionais 
41. Razão e 

proporção 

42.Segmentos 

proporcionais 

43.Feixe de retas 

paralelas 

44. Teorema de Tales 

45.Aplicações do 

teorema de Tales 

 

Semelhança 
46. Figuras 

semelhantes 

47.Polígonos 

semelhantes 

48.Triângulos 

semelhantes 
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relativas de uma reta 

e uma 

circunferência  

52. Posições 

relativas de duas 

circunferências 

53.Arco de 

circunferência e 

ângulo central 

54. Ângulo inscrito  

55.Ângulos cujos 

vértices não 

pertencem à 

circunferência 

 

Projeto: 

Investigando 

embalagens 

 

Estudando as 

relações 

trigonométricas nos 

triângulos 
51.Relações 

trigonométricas no 

triângulo retângulo 

52.Estudando as 

relações 

trigonométricas em 

um triângulo 

qualquer  

 

Estudando as áreas 

das figuras 

geométricas planas 
53. Calculando a área 

de algumas figuras 

geométricas 

54. Usando a malha 

quadriculada para 

calcular a área de 

uma figura plana 

qualquer 

 

Estudando a 

circunferência e o 

círculo 
55.Calculando o 

comprimento de uma 

circunferência 

56.Relações métricas 

na circunferência 

57. Polígonos 

regulares inscritos na 

circunferência 

58.Área de regiões 

circulares 

 

Esse é o sumário da coleção A Conquista da Matemática, na qual os conteúdos estão 

divididos por ano. 
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4.2.1.1 As seções do livro didático A Conquista da Matemática 

 

Deter-nos-emos na análise do LD/M do 6º ano, que possui 9 unidades e essas estão 

subdivididas em 50 capítulos. As unidades possuem um número variado de capítulos, que 

expõem desde a História dos Números até a Medição da Massa.   

As unidades reúnem os assuntos comuns entre si e os distribuem em capítulos. Os 

capítulos são compostos, além do conteúdo, por seções, ficando a estrutura dos capítulos da 

seguinte forma. Veja a figura a seguir: 
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Figura 7: Análise quantitativa das seções do LD/M  A Conquista da Matemática, 6º ano, do PNLD 2011
22

. 

 

OBRA: A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 

Unidades 09 

Capítulos 50 

 

 

 

SEÇÕES 

 

 

UNIDADE 

 
1ª 

UNIDADE 

2ª 

UNIDADE 

3ª 

UNIDADE 

4ª 

UNIDADE 

5ª 

UNIDADE 

6ª 

UNIDADE 

7ª 

UNIDADE 

8ª 

UNIDADE 

9ª 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE DE SEÇÕES POR UNIDADE 

 

Seção Abertura da Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seção Explorando 2 3 2 3 3 1 4 2 1 

Seção Chegou Sua Vez 2 9 2 3 3 - 1 - 1 

Seção Exercício 3 14 7 7 12 9 6 4 2 

Seção Tratando a Informação 2 5 1 - 2 1 1 - - 

Seção A História da Matemática 1 5 - 1 3 2 1 - - 

Seção Desafio 1 2 2 4 4 1 3 2 1 

Seção Retomando o que Aprendeu - 1 1 - 1 1 1 1 1 

Seção Brasil Real 2 8 4 2 5 5 3 2 1 

Seção Projetos Pedagógicos 

Interdisciplinares 

- - - - - - - - 1 

 

 

                                                           
22

 GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy; CASTRUCCI, B. A conquista da matemática, 6 º ano. ed. renovada. – São Paulo : FTD, 2009. – (Coleção A Conquista da Matemática). 
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Cada uma das seções do livro A Conquista da Matemática possui a mesma estrutura 

tendo em vista o objetivo que cada uma deseja alcançar. Dessa forma, fizemos escolhas 

aleatórias de cada uma dessas seções para que o leitor passasse a ter um conhecimento de 

como elas estão estruturadas.  

Vejamos a seguir a descrição, de acordo com o livro, de cada uma das seções que 

compõem as unidades do referido LD/M: 
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  4.2.1.1.1 A Seção Abertura da Unidade 

 

A primeira é a Seção Abertura da Unidade, que traz curiosidades e questões 

matemáticas que buscam instigar o aluno, apresentando assuntos de conhecimento geral, mas 

que também fazem referência aos conteúdos matemáticos a serem explorados. Como mostra a 

figura a seguir: 

 

Figura 8: Seção Abertura da Unidade, Unidade 4, p. 131. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.2 A Seção Explorando 

 

Antes da apresentação de quase todos os conteúdos, o livro apresenta uma seção 

denominada Explorando, que apresenta atividades que objetivam identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos e prepará-los para o novo conhecimento a ser adquirido. 

Como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 9: Seção Explorando, Unidade 1, p. 10. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

. 
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  4.2.1.1.3 A Seção Chegou Sua vez 

 

Alguns capítulos possuem uma seção chamada Chegou Sua Vez. Essa seção é 

composta por questões propostas para serem trabalhadas em grupo, ou individualmente, de 

forma oral ou escrita. Os autores deixam isso a critério do professor para que ele defina a 

partir da maneira como conduz a aula e da interação que se estabelece com a própria turma. 

Veja a figura a seguir: 

 

Figura 10: Seção Chegou Sua Vez, Unidade 1, p. 28. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.4 A Seção Exercício 

 

Todos os capítulos possuem a Seção Exercícios, com número de questões variado. Os 

exercícios estão sempre dispostos após a apresentação de cada assunto e exploram o conteúdo 

dado. Veja a figura a seguir: 

 

Figura 11: Seção Exercício, Unidade 3, p. 104. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.5 A Seção Tratando a Informação 

 

O livro traz também uma seção intitulada Tratando a Informação, que propõe um 

contato maior do aluno com gráficos e tabelas, a fim de que o mesmo aprenda a lê-los e 

interpretá-los. Veja a figura a seguir: 

 
Figura 12: Seção Tratando a Informação, Unidade 1, p. 85,  A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.6 A Seção História da Matemática 

 

A História da Matemática é uma seção onde nos são apresentados alguns fatos 

históricos que narram como a matemática se desenvolveu e o quanto ela esteve e está presente 

em nosso dia a dia. Como mostra a figura a seguir: 

 
Figura 13: Seção A História da Matemática, Unidade 4, p. 132. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.7 A Seção Desafio 

 

A seção Desafio é apresentada ao longo da exposição dos conteúdos e busca desafiar o 

aluno a utilizar-se da lógica e do método mais apropriado para chegar à resposta certa. 

Observe a figura a seguir: 

 
Figura 14: Seção Desafio, Unidade 1, p. 15. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 
. 
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      4.2.1.1.8 A Seção Retomando o que Aprendeu 

 

A seção Retomando o que Aprendeu está presente em quase todas as unidades e faz 

uma revisão dos conteúdos estudados na tentativa de resgatar conceitos, fortalecer 

conhecimentos e solucionar dúvidas. Veja a figura a seguir: 

 
Figura 15: Seção Retomando o que Aprendeu, Unidade 3, p. 130. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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  4.2.1.1.9 A Seção Brasil Real 

 

A seção Brasil Real, a qual será a que nós analisaremos mais especificamente. Ela tem 

como objetivo apresentar atividades que fazem a conexão entre a matemática e outras áreas 

do conhecimento, com o cotidiano do aluno e com os conhecimentos relacionados ao nosso 

país. Ela também busca estabelecer uma relação com os conteúdos já trabalhados. Observe a 

figura a seguir: 

 
Figura 16: Seção Brasil Real, Unidade 3, p. 129. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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4.2.1.1.10 A Seção Projetos Pedagógicos Interdisciplinares 

 

Localizado ao final de cada livro que compõe a coleção, a seção Projetos Pedagógicos 

Interdisciplinares procura colaborar para que o aluno ponha em prática tudo o que aprendeu 

ao longo do ano, contribuindo, assim, para a sua formação. Veja a figura a seguir: 

 

Figura 17: Seção Projetos Pedagógicos Interdisciplinares, p. 316. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 188: Seção Projeto, p. 317. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 19: Seção Projeto, p. 318. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 20: Seção Projeto, p. 319. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 191: Seção Projeto, p. 320. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 202: Seção Projeto, p. 321. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 213: Seção Projeto, p. 322. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 224:Seção Projeto, p. 323. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 
 

Essa foi a descrição geral de cada umas das seções que compõem o livro A Conquista 

da Matemática. 
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4.2.2 Praticando Matemática 

 

Apresentamos agora a obra indicada pelo PNLD/2014 e tida como a mais adotada, 

somando um total de 752.606
23

 entre todas as escolas do EF/AF em território nacional, que 

foi a Coleção Praticando Matemática (edição renovada), dos autores Miguel Assis Name e 

Maria José C. de V. Zampirolo, da Editora do Brasil. 

 

Figura 235: Capa do livro Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/4661-guia-pnld-2014 

(BRASIL, 2013, p. 59). Acesso em: 7 de mai. 2016. 

 

Essa obra também é composta por 4 livros, sendo um para cada ano do EF/AF e tem a 

seguinte divisão: 6º ano possui 14 unidades, distribuídas em 266 páginas; 7º ano possui 11 

unidades, 262 páginas; 8º ano, 14 unidades, 276 páginas; e o livro do 9º ano possui 10 

unidades em 258 páginas.   

Na tabela abaixo segue a distribuição dos conteúdos das unidades por ano de ensino:  

 
Figura 246: Sumário do livro Praticando Matemática, dos quatro últimos anos do EF, indicado pelo 

PNLD 2014
24

. (ANDRINI, VASCONCELLOS, 2012) 

 

SUMÁRIO DA COLEÇÃO A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Sistema de 

numeração decimal 

1. Um pouco da 

Números naturais 

1. 1.A sequência dos 

números naturais 

Conjuntos 

numéricos 

1. Números, uma 

Potenciação e 

radiciação 

1. Revendo a 

                                                           
23

 752.606 – Livros adquiridos para os alunos do 6º ano, ensino fundamental/anos finais. Dados retirados do link:  

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/pnld%202014%20%20valores%20de%20aquisio%20 

por%20ttulo%20%20ensino%20fundamental%203%20(1).pdf. 
24

 ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando Matemática. 6º, 7º, 8º e 9º anos.  – 3. ed. 

renovada. – São Paulo: Editora do Brasil, 2012. – (Coleção Praticando Matemática). 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/4661-guia-pnld-2014
file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/pnld%202014%20%20valores%20de%20aquisio
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história dos números  

2. Criando símbolos e 

regras 

3. O sistema de 

numeração decimal e 

os algarismos indo-

arábicos 

4. Leitura e escrita de 

números no sistema 

de numeração 

decimal 

5. Matemática – uma 

grande criação da 

humanidade 

 

Números naturais 

1. Os números 

naturais e os 

processos de 

contagem 

2. A reta numérica e 

os números naturais  

 

Adição e subtração 

de números naturais 

1. As ideias da adição 

e da subtração 

2. O cálculo mental 

nas adições e nas 

subtrações 

3. Estimando por 

arredondamento 

 

Multiplicação e 

divisão de números 
naturais 

1. As ideias da 

multiplicação 

2. A divisão 

3. Expressões 

numéricas 

4. Propriedade 

distributiva da 

multiplicação 

5. Vamos resolver 

mais problemas? 

6. Medindo o tempo 

 

Potenciação e raiz 

quadrada de 

2. 2.Representação na 

reta e comparação de 

números naturais 

3. 3. Leitura e escrita 

4. 4.Múltiplos e 

divisores 

5. 5.Mínimo múltiplo 

comum e máximo 

divisor comum  

 

Frações e números 

decimais 

1. 1. Fração e divisão 

2. 2. Frações 

equivalentes 

3. 3.Frações e números 

decimais na reta 

numérica 

4. 4.Expressões 

numéricas 

5. 5.Potenciação e raiz 

quadrada de números 

decimais 

6. 6. O tempo e suas 

medidas 

 

Números negativos 

1. 1. Onde encontramos 

números negativos? 

2. 2.Comparando 

números 

3. 3. Reta numérica 

4. 4.Distâncias na reta 

numérica 

5. 5. Adição 

envolvendo números 

negativos 

6. 6.Subtração 

envolvendo números 

negativos 

7. 7.Simplificando 

registros  

8. 8. Multiplicação com 

números negativos 

9. 9. Divisão 

envolvendo números 

negativos 

10. 10.Potenciação com 

base negativa 

11. 11. Raiz quadrada  

criação humana 

2. Números 

naturais 

3. Números 

inteiros 

4. Números 

racionais  

5. Representação 

dos números 

racionais  

6. Números 

irracionais  

7. Pi – um número 

irracional  

8. Números reais 

9. Os números 

reais e as operações 

 

Potenciação e 

notação científica 

1. Expoentes 

inteiros 

2. Propriedades 

das potências  

3. Potências de 

base 10  

4. Multiplicação 

por potências de 

base 10  

5. Notação 

científica  

 

Radiciação 

1. Aprendendo 

mais sobre raízes 

2. Raízes exatas  

3. Raízes não 

exatas 

 

Cálculo algébrico 

1. Revendo 

equações 

2. Variáveis  

3. Expressões 

algébricas  

4. Monômios e 

polinômios  

5. Operações e 

expressões 

algébricas  

potenciação  

2. Propriedades das 

potências  

3. Revendo a 

radiciação  

4. Expoentes 

racionais 

5. Propriedades dos 

radicais 

6. Simplificação de 

radicais 

7. Adição e 

subtração de radicais 

8. Cálculos com 

radicais  

9. Racionalização  

 

Equações do 2o 

grau 

1. Equações 

2. Resolvendo 

equações do 2o grau  

3. Forma geral de 

uma equação do 2o 

grau  

4. Trinômios 

quadrados perfeitos 

e equações do 2o 

grau  

5. Fórmula geral de 

resolução da 

equação do 2o grau  

6. Resolvendo 

problemas 

7. Soma e produto 

das raízes de uma 

equação do 2o grau 

8. Equações 

fracionárias que 

recaem em equação 

do 2o grau  

9. Equações 

biquadradas  

10.Equações 

irracionais 

 

Sistema cartesiano 

1. Localização 

2. Sistema 

cartesiano  
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números naturais 

1. Potenciação 

2. Quadrados, cubos e 

potenciações 

3. O expoente 0 e o 

expoente 1 

4. Raiz quadrada 

Múltiplos e divisores 

1. Sequência dos 

múltiplos de um 

número 

2. Fatores ou 

divisores de um 

número natural 

3. Critérios de 

divisibilidade – 

economizando 

cálculos 

4. Números primos 

5. Quando os 

múltiplos se 

encontram  

6. Divisores comuns e 

o mdc 

 

Dados, tabelas e 

gráficos de barras 

1. Para que servem os 

gráficos? 

2. Vamos fazer uma 

pesquisa estatística? 

 

Observando formas 

1. As formas da 

natureza e as formas 

criadas pelo ser 

humano 

2. Formas planas e 

não planas 

3. Investigando os 

blocos retangulares 

4. Perspectivas e 

vistas 

Ângulos 

1. Falando um pouco 

sobre ângulos 

2. Ângulos – 

elementos e 

representação 

3. Medidas de 

12. 12.Expressões 

numéricas  

 

Proporcionalidade 

1. 1. O que é grandeza? 

2. 2. Escalas, plantas e 

mapas 

3. 3.Aplicações das 

razões 

4. 4. Grandezas 

diretamente 

proporcionais 

5. 5. Grandezas 

inversamente 

proporcionais 

 

Razões e 

porcentagens 

1. 1. Porcentagens: 

representação e 

cálculo 

2. 2. Calculando o 

percentual 

3. 3. Da parte para o 

todo 

4. 4. Cálculo direto de 

descontos e 

acréscimos 

 

Construindo e 

interpretando 

gráficos 

1. 1.Porcentagens e 

gráficos  

2. 2.Construindo um 

gráfico de setores 

3. 3. Pictogramas 

4. 4. Médias  

5. 5.Estudando um 

orçamento familiar 

  

Sólidos geométricos 

1. 1. Poliedros 

2. 2. Prismas e 

pirâmides 

3. 3. Poliedros 

regulares 

4. 4. Cilindros, cones e 

esferas  

 

6. Multiplicação de 

polinômios 

 

Produtos notáveis 

1. Quadrado da 

soma de dois 

termos 

2. Quadrado da 

diferença de dois 

termos 

3. Produto da soma 

pela diferença de 

dois termos 

 

Fatoração 

1. Fator comum  

2. Agrupamento  

3. Trinômio 

quadrado perfeito 

4. Diferença de 

quadrados  

 

Frações algébricas 

1. Letras no 

denominador  

2. Resolvendo 

problemas  

3. Simplificando 

frações algébricas 

4. Adição e 

subtração com 

frações algébricas  

5. Novos 

problemas e 

equações 

 

Sistemas de 

equações 

1. Descobrindo o 

método da 

substituição  

2. O método da 

adição  

3. Dízimas 

periódicas na forma 

de fração 

 

Retas e ângulos 

1. Posição relativa 

entre retas 

3. Coordenadas 

geográficas 

 

Funções 

5 Conceito de 

função  

6 As funções e suas 

aplicações 

7 Da tabela para a 

lei de formação da 

função 

8 Interpretando 

gráficos  

9 Construindo 

gráficos de funções  

 

Noções de 

probabilidade 

1. Qual é a chance?  

2. As 

probabilidades e a 

estatística 

3. População e 

amostra 

 

Teorema de Tales e 

semelhança de 

triângulos 

1. Razões, 

proporções e 

segmentos 

proporcionais 

2. Teorema de tales 

3. Teorema de tales 

nos triângulos  

4. Semelhança  

5. Semelhança de 

triângulos  

6. Aplicando a 

semelhança de 

triângulos 

 

Relações métricas 

nos triângulos 

retângulos 

1. O teorema de 

Pitágoras 

2. Teorema de 

Pitágoras, quadrados 

e triângulos  
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ângulos 

4. Utilizando o 

transferidor 

5. Retas 

perpendiculares e 

retas paralelas 

6. Os esquadros 

Polígonos e 

circunferências 

1. Polígonos 

2. Triângulos 

3. Quadriláteros 

4. Polígonos regulares 

5. Perímetro 

6. Circunferências 

7. Simetria nos 

polígonos e no 

círculo 

 

Frações 

1. Inteiro e parte do 

inteiro 

2. Frações de uma 

quantidade 

3. Números mistos e 

frações impróprias 

4. Frações 

equivalentes  

5. Comparação de 

frações  

6. Operações com 

frações 

7. Inversa de uma 

fração 

8. Potenciação e raiz 

quadrada de frações 

 

Números decimais 

1. A notação decimal 

2. Números decimais 

e o registro de 

medidas 

3. Números decimais 

na forma de fração 

4. Comparando 

números decimais  

5. Adição e subtração 

de números decimais  

6. Multiplicando por 

10, 100, 1 000  

Áreas e volumes 

1. 1. Uma, duas, três 

dimensões 

2. 2. Unidades de 

medida de superfície  

3. 3. Conversões entre 

as unidades de 

medida de superfície 

4. 4. Comparando áreas 

5. 5. Área do retângulo 

e do quadrado 

6. 6. Área de polígonos 

7. 7. Mais cálculos de 

áreas 

8. 8. Relações entre as 

unidades de medida, 

de volume e de 

capacidade 

 

Equações 

1. 1. Letras e padrões 

2. 2. Equações  

3. 3. Algumas 

operações com letras  

4. 4.Balanças em 

equilíbrio e equações 

5. 5.Mais problemas e 

equações 

 

Inequações 

1. 1.Desigualdades – 

símbolos e 

propriedades 

2. 2. Inequações  

3. 3.Inequações e 

problemas  

4. 4.Exercitando a 

resolução de 

inequações 

 

Ângulos e 

triângulos 

1. 1. Recordando 

2. 2.Congruência de 

segmentos e de 

ângulos 

3. 3. Ângulos 

suplementares  

4. 4. Ângulos 

complementares 

2. Ponto médio de 

um segmento  

3. Construção de 

retas 

perpendiculares e 

de retas paralelas  

4. Distância entre 

dois pontos  

5. Distância de 

ponto à reta  

6. Ângulos 

formados por retas 

paralelas cortadas 

por uma transversal 

 

Triângulos 

1. Elementos, 

perímetro e 

classificação 

2. Soma dos 

ângulos internos de 

um triângulo 

3. Propriedade do 

ângulo externo  

 

Triângulos: 

congruência e 

pontos notáveis 

1. Congruência de 

figuras planas  

2. Casos de 

congruência de 

triângulos  

3. Medianas, 

bissetrizes e alturas 

num triângulo 

4. Propriedades 

dos triângulos 

isósceles 

5. Maior lado e 

maior ângulo de 

um triângulo 

 

Quadriláteros e 

outros polígonos 

1. Nomenclatura – 

polígonos 

convexos 

2. Elementos dos 

quadriláteros 

3. Relações 

métricas nos 

triângulos retângulos  

 

Trigonometria no 

triângulo retângulo 

1. As razões 

trigonométricas  

2. As razões 

trigonométricas e os 

ângulos de 30º, 45º e 

60º  

 

Círculo e cilindro 

1. Área do círculo  

2. Área da 

superfície e volume 

de um cilindro  

 

Porcentagem e juro 

1. Revendo 

porcentagens, 

descontos e 

acrescimos 

2. Juro 

 

Sugestões de leitura 

e de sites para o 

aluno 

Referências 

bibliográficas 

Malhas para as 

atividades 
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7. Multiplicação de 

números decimais  

8. Divisão de 

números naturais com 

quociente decimal 

9. Divisão de 

números decimais 

Porcentagens 

1. O que é 

porcentagem 

2.Calculando 

porcentagens 

3. A forma decimal 

das porcentagens 

 

Medidas 

1. O que é medir? 

2. Comprimentos no 

sistema métrico 

decimal 

3. Medindo 

superfícies 

4. A área do retângulo 

5. Volumes 

6. Quando usamos 

cada unidade? 

7. Medidas de massa  

 

Sugestões de leitura e 

de sites para o aluno 

Referências 

bibliográficas 

Moldes e malha para 

as atividades 

5. 5.Ângulos opostos 

pelo vértice 

6. 6. Ângulos, 

problemas e 

equações  

7. 7. Grau e subdivisões 

do grau  

8. 8.Bissetriz de um 

ângulo  

9. 9.Existência de 

triângulos 

10. 10.Classificação e 

construção de 

triângulos  

11. 11.Simetria no 

triângulo isósceles 

12. 12.Simetria no 

triângulo equilátero  

13. 13.Ângulos internos 

dos triângulos  

14. 14. Soma das 

medidas dos ângulos 

internos de um 

quadrilátero  

 

15. Sugestões de leitura 

e de sites para o 

aluno  

Referências 

bibliográficas 

Moldes e malha para 

as atividades 

Respostas dos 

exercícios  

 

3. Classificação 

dos quadriláteros 

4. Propriedades dos 

paralelogramos  

5. Propriedades dos 

trapézios isósceles 

6. Ângulos de um 

polígono 

 

Circunferência e 

círculo 

1. Caracterização 

2. Posição relativa 

de duas 

circunferências 

3. Posição relativa 

entre reta e 

circunferência  

4. Propriedade da 

mediatriz de uma 

corda  

5. Arco e ângulo 

central 

6. Comprimento de 

um arco  

7. Construindo 

polígonos regulares 

8. Ângulo inscrito  

 

Possibilidades e 

estatística 

1. Contando 

possibilidades  

2. Os gráficos 

estatísticos 

 

Sugestões de 

leitura e de sites 

para o aluno  

Referências 

bibliográficas 

Moldes e malhas 

para as atividades 
  

 

Esse é o sumário da coleção Praticando Matemática, na qual os conteúdos estão 

divididos por ano. 
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4.2.2.1 As seções do livro didático Praticando Matemática 

 

O LD/M do 6º ano, como já dissemos, possui 14 unidades, e essas estão subdivididas 

em 72 capítulos. As unidades possuem um número variado de capítulos, que expõem desde o 

Sistema de Numeração Decimal, até o conteúdo Medidas. Os capítulos vêm intercalados por 

seções denominadas de Exercícios, além das seções Livre; Revisando; Vale a Pena Ler; 

Desafio; e Autoavaliação; ficando a distribuição das seções da seguinte forma. Veja a figura a 

seguir: 
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Figura 25: Análise quantitativa das seções do LD/M Praticando Matemática, do 6º ano, do PNLD 2014
25

. (ANDRINI; VASCONCELLOS, 2012) 
 

OBRA: PRATICANDO MATEMÁTICA 

Unidades 14 

Capítulos 72 

 

SEÇÕES 

 

 

UNIDADES 

 
1ª 

UNIDADE 

2ª 

UNIDADE 

3ª 

UNIDADE 

4ª 

UNIDADE 

5ª 

UNIDADE 

6ª 

UNIDADE 

7ª 

UNIDADE 

8ª 

UNIDADE 

9ª 

UNIDADE 

10ª 

UNIDADE 

11ª 

UNIDADE 

12ª 

UNIDADE 

13ª 

UNIDADE 

14ª 

UNIDADE 

 

Seção 

Exercício 

5 2 3 6 3 5 1 2 4 5 10 10 3 6 

Seção Vale a 

Pena Ler 

- 1        1 1 - - 1 

Seção Desafio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seção 

Revisando 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seção 

Autoavaliação 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seção Livre 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 
 

 

                                                           
25

 ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando Matemática. 6º ano.  – 3. ed. renovada. – São Paulo : Editora do Brasil, 2012. – (Coleção praticando 

matemática). 
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Assim como no livro A Conquista da Matemática, no Praticando Matemática as 

seções possuem a mesma estrutura, tendo em vista o objetivo que cada uma deseja alcançar. 

Dessa forma, também fizemos escolhas aleatórias de cada uma dessas seções para que o leitor 

passasse a ter um conhecimento de como elas estão estruturadas.  

Vejamos agora a descrição, de acordo com o livro didático, de cada uma das seções 

que compõem as unidades do LD/M Praticando Matemática: 
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4.2.2.1.1 A Seção Exercício  

 

A seção Exercício está intercalada entre os conteúdos que se apresentam subdivididos 

em capítulos, e a cada nova informação acrescida nos capítulos é proposto um exercício que 

vem disposto em grau crescente de dificuldade, buscando envolver questões do dia a dia. 

Observe a figura a seguir: 

 

Figura 268: Seção Exercício, Unidade 1, p. 9. Praticando Matemática, 6º ano. 
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4.2.2.1.2  A Seção Vale a Pena Ler  

 

A Seção Vale a Pena Ler apresenta textos variados envolvendo a matemática e outras 

áreas do conhecimento, buscando estabelecer um elo entre a leitura e a matemática. veja a 

figura a seguir: 

 

Figura 279: Seção Vale a Pena Ler, Unidade 10, p. 168. Praticando Matemática, 6º ano. 
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4.2.2.1.3 A Seção Desafio 

 

A Seção Desafio busca levar o aluno a elaborar estratégias matemáticas para 

solucionar o problema apresentado, procurando desenvolver a criatividade. Ela é proposta 

para ser desenvolvida em grupo pelos alunos. Como mostra a figura a seguir: 

 
Figura30: Seção Desafio, Unidade 2, p. 33. Praticando Matemática, 6º ano. 
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4.2.2.1.4 A Seção Revisando 

 

A Seção Revisando tem como objetivos oferecer uma retomada dos conteúdos já 

estudados, resgatar informações e conhecimentos já adquiridos. Veja a figura a seguir: 

 

Figura 281: Seção Revisando, Unidade 4, p. 71. Praticando Matemática, 6º ano. 
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4.2.2.1.5 A Seção Autoavaliação 

 

Na Seção Autoavaliação o aluno é convidado a responder a questões-teste, muitas 

delas oriundas de olimpíadas, vestibulares e avaliações da rede oficial. Observe a figura a 

seguir: 

 
Figura 29: Seção Autoavaliação, Unidade 8, p. 134. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
. 
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4.2.2.1.6 A Seção Livre  

A Seção Livre traz textos apresentando curiosidades matemáticas, a partir de fatos 

históricos, da arte, da ciência e situações do cotidiano. Mesmo não estando presente em todas 

as unidades, mas por, nos seus objetivos, propor um ensino da matemática voltado para o 

cotidiano e buscar estabelecer relações com outras áreas, essa é a seção que será por nós 

analisada no próximo capítulo. Observe a figura a seguir: 

 
Figura 303: Seção Livre, Unidade 6, p. 105. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
. 

Essa é a descrição geral de cada umas das seções que compõem o livro Praticando 

Matemática.  
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Após a descrição geral das obras A Conquista da Matemática e Praticando 

Matemática, cujas análises serão apresentadas no próximo capítulo, seguem as categorias de 

análise que nortearão esse processo. 

 

 

4.3 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Após a apresentação geral das obras e de cada uma das seções que as compõem, 

observamos que nas duas coleções descritas a distribuição dos conteúdos colabora para que se 

atinjam os objetivos para o ensino de Matemática no EF 3º e 4º ciclos (ver anexo 3) ―[...] e o 

seu caráter de essencialidade ao desempenho das funções básicas do cidadão brasileiro‖ 

(BRASIL, 1998a, p. 48).  

Dessa forma, os conteúdos estão organizados contemplando:  

 

[...] o estudo dos números e das operações (no campo da Aritmética e da 

Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) e o 

estudo das grandezas e das medidas (que permite interligações entre os 

campos da Aritmética, da Álgebra, e da Geometria e de outros campos do 

conhecimento). (BRASIL, 1998b, p. 48) 

 

 

Isso é um ponto muito positivo, pois há uma sistematização cumprida em relação à 

distribuição dos conteúdos, o que dá ao ensino uma maior organização, facilitando o trabalho 

do professor e a aprendizagem do aluno, contribuindo, ainda, para o favorecimento de dois 

princípios fundamentais para o ensino atual da matemática: o da interdisciplinaridade e o da 

contextualização. O primeiro defende um ensino aberto para as inter-relações entre a 

Matemática e as outras áreas do saber científico ou tecnológico, o que inclui a LA e nos 

certifica de que essa relação é possível e benéfica. Já o segundo, expõe a necessidade de o 

ensino da Matemática estar articulado com as várias práticas e necessidades sociais, ou seja, 

que ele esteja incluído e extraído na/da vida e no/do mundo.  

Os guias, distribuídos aos professores pelo PNLD, objetivam situar o professor quanto 

as obras a serem selecionadas, dando-lhes uma visão mais específica de cada obra. Dessa 

forma, de acordo com o GLD/M de 2011, a obra A Conquista da Matemática privilegia a 

apresentação formal dos conteúdos, apresentando-os de forma muito direta. É dado destaque 

ao desenvolvimento da habilidade de cálculo, os conceitos são introduzidos por meio de 
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exemplos, seguidos de sistematização dos resultados. Já, segundo o GLD/M de 2014, a obra 

Praticando Matemática apresenta textos interessantes, muitos deles com conteúdos históricos 

envolvendo a matemática. Os conceitos são sempre retomados e ampliados com objetivo de 

favorecer a compreensão dos alunos. A coleção segue o modelo de iniciar o estudo dos 

conteúdos com uma explanação sobre o tópico matemático a ser trabalhado, acompanhado de 

exemplos e, logo em seguida, por exercícios nos quais o aluno deve mobilizar o conhecimento 

apreendido. De acordo ainda com esse GLD/M, toda a obra apresenta textos e atividades que 

envolvem a matemática vivenciada no dia a dia do aluno. 

De posse dessas informações e com o desejo de alcançarmos nossos objetivos, geral 

específicos apresentados na p. 24 e 25, apresentamos, a seguir, como se dará a análise dos 

LD/M que iremos realizar no próximo capítulo: faremos, inicialmente, uma análise físico-

conteudista das obras, para em seguida estabelecer uma análise contextual e, a partir daí, 

apresentarmos a análise das atividades.  

De cada obra foram escolhidas três atividades. Aí vem a pergunta: por que três? 

Primeiramente, tivemos o cuidado de escolher uma seção que se repetisse em quase todas as 

unidades do livro e que, em seus objetivos, propusesse que a atividade ali presente visasse à 

aproximação da matemática com as diferentes áreas, com o cotidiano dos alunos e com 

conhecimentos relacionados à vida. Depois, como as atividades presentes nas seções por nós 

selecionadas em cada obra, de certa forma, possuem o mesmo perfil, já que têm o mesmo 

objetivo, acreditamos que ficaria repetitiva a análise de todas as atividades da seção 

selecionada presentes nos livros; dessa forma, procuramos selecionar uma atividade das 

unidades iniciais, a outra do meio do livro e a última das unidades finais, com isso, 

contemplaremos toda a obra. 

 

 

4.3.1 Categoria de análise físico-conteudista das obras 

 

Tomando como base os GLD/M 2011 e 2014, os quais apresentam critérios de seleção 

para os livros didáticos selecionados pelo PNLD nos estudos realizados e nos objetivos que 

desejamos alcançar, elaboramos algumas categorias a fim de analisar os LD/M selecionados 

para esta pesquisa. As categorias almejam dar uma caracterização mais específica a cada obra, 

tanto no aspecto físico como no aspecto conteudista, e são as seguintes: 
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Categoria qualidade do material gráfico  

Nesta categoria, analisaremos a qualidade do papel utilizado, o tamanho e tipo da letra, 

a sequência de cores e se a imagem da capa tem relação com assuntos e ano aos quais se 

refere, pois sabemos que um material didático de boa qualidade, com uso de cores e letras 

diferenciadas, colabora para o maior interesse do aluno na aprendizagem, principalmente no 

EF, onde o aluno está na fase de se interessar mais por livros coloridos, com imagens e letras 

grandes e variadas, coisas que despertam o interesse e a curiosidade. 

 

Categoria imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos 

Aqui, analisaremos se as imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos mantêm uma 

relação de coerência com o conteúdo e com a atividade com as quais se relacionam. Portanto, 

nessa categoria, as imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos serão avaliados em sua 

qualidade visual e na perspectiva de serem coerentes. 

 

Categoria gêneros discursivos 

Analisaremos se os gêneros discursivos apresentados nos LD/M são responsivos aos 

conteúdos explorados, buscando um ensino de matemática voltado para a formação do 

cidadão. Essa análise será feita de forma geral, apenas para que tenhamos ideia do nível do 

enunciado presente na obra. 

 

Categoria relação entre Linguagem e Matemática 

Analisaremos se os livros analisados apresentam relação intrínseca entre a Linguagem 

na perspectiva dialógica e a Matemática. Essa análise, assim como as anteriores, também será 

feita de forma geral e servirá para nos dar uma ideia de como a linguagem e a matemática se 

relacionam no livro. 

 

 

4.3.2 Categorias de análise das atividades selecionadas 

 

Após a caracterização de âmbito físico-conteudista, em que nos baseamos nos critérios 

de análise dos livros didáticos e no que objetivamos alcançar com esta pesquisa, faremos uma 

análise das atividades selecionadas em cada obra, tentando relacioná-las aos aspectos de 

concepção de linguagem e mundo da vida adotados nesta pesquisa, objetivando atingir os 
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objetivos geral e específicos traçados para este trabalho e apresentados na introdução (p. 24 e 

25). Nesta etapa, as categorias de análises buscarão identificar:  

 

 

 Categoria interação entre as questões e as imagens  

Analisar se há diálogo entre as questões e as imagens, observando se, como e até que 

ponto as imagens e as questões dialogam na tentativa de favorecer uma melhor apreensão do 

conteúdo. Quando nos propomos a observar a interação, partimos do conceito de que 

interação é, de acordo com Ferreira e Rezende (2004), um evento complexo, dialético e 

interacionista, que depende inteiramente dos elementos e de seus contextos, das pessoas e dos 

lugares e que constitui uma ferramenta importantíssima para a construção do conhecimento; 

ou, ainda, de acordo com Wagner (1994), eventos recíprocos que requerem ao menos dois 

objetos e duas ações, havendo interação quando os objetos e/ou eventos se influenciam 

mutuamente.  

Dessa forma, analisaremos as questões e as imagens, observando a interação entre elas 

e buscar uma completude de significado e de sentido. Analisaremos muito além das relações 

superficiais que se realizam quando a imagem e a questão tratam de um mesmo assunto, pois 

veremos se entre elas ocorre um complemento na busca pela significação, compreensão e 

interpretação, ou seja, se a imagem ajuda a explicar as questões, possibilitando ao aluno 

chegar à resposta, não apenas por apresentar a resposta, mas por apresentar elementos que, 

interpretados, contribuam com a construção da resposta, ou seja, quando elas, imagens e 

questões, se influenciam mutuamente. 

 

Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

Analisaremos se há relações de interação e completude entre as atividades analisadas e 

os conteúdos explorados. Aqui, como na categoria anterior, seguiremos o mesmo significado 

para interação já apresentado na categoria anterior, ou seja, a interação é a relação entre 

evento complexo e dialético entre dois ou mais objetos que se influenciam mutuamente em 

prol do conhecimento. E em relação à completude, analisaremos se os enunciados das 

questões têm como objetivo completar, de ser pleno, de ―estar perfeito, acabado‖ (HOUAISS 

E SALLES, 2004, P.173) em relação ao conteúdo. Dessa forma, analisaremos as questões 

observando se elas não apenas abordam o conteúdo, mas se buscam também explorá-lo de 
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maneira significativa, trabalhando não apenas os conceitos dados, mas também tentando 

ressignificá-los, contribuindo para que, por meio das questões, o aluno consiga pensar o 

assunto de forma mais significativa para a matemática e para a sua vida. 

 

 

Categoria atividade responsiva à vida 

Analisaremos se as atividades se apresentam responsivas à vida e às necessidades do 

homem. Para Bakhtin (2003), todo enunciado, após ser compreendido ativamente, espera uma 

atitude, a qual ele denominou ―atitude responsiva ativa‖. Dessa forma, ele pode ser visto 

como um sujeito ativo, haja vista que ―o ouvinte, ao perceber e compreender o significado do 

discurso ocupa, simultaneamente em relação a ele, uma ativa posição responsiva: concorda ou 

discorda dele, completa-o, aplica-o [...]‖ (BAKHTIN, 2003, p. 272). Nós, neste trabalho, 

denominaremos de ―responsivo à vida‖. Lembrando de que somos conscientes de que toda 

resposta é responsiva, mas o que buscamos é encontrar questões que sejam responsivas à vida, 

conceito apresentado na Pág. 59 e que consideramos diferente de apenas ―responsivo‖, por ser 

reflexivo frente ao que ele está sendo interpelado, influenciando os sujeitos do discurso a agir 

diante da vida. 

 

Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

Analisaremos se a forma como os enunciados se apresentam propõem um ensino e 

aprendizagem voltados ao mundo da vida, ou seja, se eles propiciam um ensino voltado ao 

cotidiano do aluno. Se as questões colaboram para a resolução de problemas que envolvam 

conhecimentos matemáticos no dia a dia do aluno, colaborando para uma compreensão da 

matemática frente à vida e da vida frente à matemática. Ao analisarmos os enunciados 

presentes no LD/M, tentaremos identificar se estes buscam apreender o mundo da vida e 

observaremos a relação entre o mundo representado pela ação e o mundo representado no 

discurso, mesmo sabendo que a matemática presente no LD está teoretizada. Veremos, a 

partir desses enunciados, se eles propõem ensinamentos os quais o aluno poderá vivenciá-los, 

levar para a vida prática e trazer, também, da vida conhecimentos para serem empregados na 

escola. Todavia, entendemos que o cotidiano da vida precisa estar presente dentro da escola, 

pois, caso contrário, teremos novamente um dualismo entre o mundo da teoria e o mundo da 

vida. 
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É importante deixarmos claro que não objetivamos com esta pesquisa estabelecer 

comparações entre as obras, até porque sabemos que cada obra traz consigo uma carga 

contextual muito grande. Mas almejamos identificar se o mundo da vida se faz presente na 

matemática propagada nas obras didáticas selecionadas para este estudo e, dessa forma, 

estabelecer uma aproximação entre os estudos bakhtinianos e a matemática.  
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5.  O LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA E O MUNDO DA VIDA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os livros didáticos selecionados para esta pesquisa, 

buscando apresentar uma análise físico-conteudista da obra e, em seguida, uma análise das 

atividades selecionadas a fim de identificar se, quando e até que ponto o mundo da vida se 

faz presente nessas obras. 

 

 

5.1 ANÁLISE FÍSICO-CONTEUDISTA DO LIVRO A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 

 

O livro A Conquista da Matemática, do 6º ano, como já dissemos anteriormente, foi o 

LD/M mais adotado pelos professores da rede pública de ensino do Brasil no triênio 2011-

2013, com um total de 1.459.419 exemplares. Esse livro apresenta o conteúdo dentro do que é 

proposto pelos PCN/M, contemplando, dessa forma, os assuntos referentes a Números e 

Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação (ver Pág. 44 a 

45). 

As páginas selecionadas para apresentação e análise das categorias de análises físico-

conteudista foram selecionadas tendo em vista que o livro segue uma unidade lógica-

estrutural e que as unidades, capítulos e seções possuem uma mesma estrutura, tendo em vista 

que visam objetivos comuns, variando os textos e as questões de acordo com o conteúdo 

explorado na unidade. 

Assim, buscamos selecionar exemplos de cada categoria de forma que 

contemplássemos todo o livro. Dessa forma, pegamos exemplos do início, meio e final do 

livro.   

Segue agora a apresentação da análise físico-conteudista do LD/M A Conquista da 

Matemática. 

 

Categoria qualidade do material gráfico  

O material gráfico é de excelente qualidade. O livro é impresso em papel offset, com 

letra de tamanhos, formas e cores variadas, que demarcam o início de cada capítulo, unidade e 

seção. Observando o livro, constatamos que em algumas páginas, pelo uso variado de cores e 

letras, o texto torna-se poluído visualmente. Veja as figuras 34 e 35 a seguir:  
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Figura 314: Unidade 2, p. 29. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 325: Unidade 6, p. 219. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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A capa do livro (Ver Fig. 36) é uma foto de um relógio de sol que fica localizado na 

Inglaterra. Essa imagem faz referência a um dos principais assuntos explorados no 6º ano, que 

é a Geometria. O ensino da Geometria, explorado a partir da 4ª unidade, serve de base para a 

aprendizagem de outros conteúdos a serem trabalhados posteriormente, como: ângulos 

e medidas (6º ano); proporcionalidade, sólidos geométricos e área e volume (7º ano); retas e 

ângulos, triângulos, quadriláteros e outros polígonos e circunferência (8º ano); e Sistema 

cartesiano, teorema de Tales e semelhança de triângulo, trigonometria e circunferência (9º 

ano). 

 

Figura 336: Capa do livro A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Categoria imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos  

O livro apresenta uma grande variedade de imagens, gráficos, tabelas, mapas e 

desenhos que procuram estabelecer relações com os conteúdos e as questões com as quais se 

referem, buscando apresentar elementos do cotidiano e a relação desses com a matemática.  

As imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos são modernos, legíveis e estabelecem 

relação com o conteúdo e, em muitos casos, procuram envolver situações do dia a dia, 

partindo de exemplos do cotidiano ou de fatos históricos. Veja os exemplos a seguir:  

 

Figura 347: Unidade 1, p. 18. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

A imagem das mãos 

tem relação direta 

como o assunto 

Sistema Decimal, 

como o texto já diz, 

utilizamos desde 

sempre as mãos 

para contar e 

calcular em muitas 
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Figura 358: Unidade 5, p. 181. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico tem 

relação direta com 

o assunto Fração, 

que foi explorado 

na unidade que 

antecede essa 

atividade. 
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Figura 369: Unidade 2, p. 77. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela explora o 

conteúdo Resolução 

de Problema, assunto 

explorado na unidade 

da qual a tabela faz 

parte. 
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Figura 4037: Unidade 5, p. 169. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa procura 

contribuir para o 

entendimento do 

conteúdo de Frações. 
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Figura 381: Unidade 9, p. 313. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desenho proposto é 

explorado o assunto 

Transformação das 

unidades de medida de 

massa, presente na 

unidade 9. 
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Categoria gêneros discursivos 

O livro apresenta uma grande variedade de gêneros discursivos (problemas, narrativas, 

descrições, tabelas, tirinhas etc.). Os enunciados buscam abordar a matemática a partir de 

exemplos simples, tentando dar a essa uma leveza que muitas vezes não se confirma nos 

enunciados das atividades. Ficou para nós a ideia de que não é demonstrado interesse na 

formação do cidadão, ficando claro que o interesse é exclusivamente o conteúdo, o cálculo, a 

matemática pela matemática. Alguns enunciados ainda apresentam termos específicos da área, 

o que muitas vezes podem dificultar o entendimento do aluno se ele não tiver um 

conhecimento prévio do assunto. Veja o exemplo a seguir: 

 

Figura 392: Unidade 4, p. 148. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

Se o aluno não tiver 

um conhecimento 

prévio do que seja 

ângulo, ângulo raso, 

ângulo reto e grau, 

ele, provavelmente, 

não compreenderá 

esse exemplo. 
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A maioria dos textos presentes na obra é de enunciados de questões que propõem a 

resolução de algum problema. É importante trabalhar a resolução de problemas em 

matemática, já que o ser humano é desafiado a resolvê-los no seu dia a dia e eles colaboram 

para o aperfeiçoamento do raciocínio lógico, elaboração de estratégias, melhor domínio do 

conteúdo, estimulação do cálculo mental e do raciocínio. Veja o exemplo a seguir: 

 

Figura 403: Unidade 4, p. 140. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 
 

 

O que percebemos é que algumas questões, embora envolvam situações do dia a dia, o 

fazem de forma muito superficial. 

 

A questão procura 

aplicar uma situação 

real à problemática, 

a fim de colaborar 

para uma melhor 

compreensão. Mas 

o faz priorizando 

mais o cálculo do 

que a compreensão 

do conteúdo 
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Categoria Relação entre Linguagem e Matemática 

De forma geral, a linguagem apresentada no livro é, embora em alguns momentos se 

torne um pouco complicada pelo uso dos termos e conceitos matemáticos com os quais os 

alunos ainda não tiveram contato direto (ver Fig. 42), uma linguagem que tenta ser interativa; 

ou seja, busca a troca de informação, experiência, conhecimento, e que em algumas situações 

se apresenta dialógica, utilizando-se de termos fáceis e simples, na tentativa de introduzir, a 

partir da maneira como o livro concebe aprendizagem, o aluno no universo matemático, 

através de exemplos ligados a fatos cotidianos. Veja o exemplo a seguir: 

 

Figura 44: Unidade 5, p. 165. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 45: Unidade 5, p. 166. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que nas Fig. 44 e 45 há a utilização de termos 

simples e de exemplos práticos (tira de papel, pizza e o time 

de vôlei) para demonstrar o conteúdo de frações, além de 

propor interação entre o conteúdo e o aluno. 

 



 

135 
 

Dessa forma, observamos que a obra A Conquista da Matemática, levando em 

consideração os critérios de análise previamente estabelecidos – qualidade do material 

gráfico; imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos; gêneros discursivos e relação entre 

Linguagem e Matemática – apresenta-se contextualizada, mas não dialógica. A obra possui 

falhas, principalmente em relação à linguagem, que fica, muitas vezes, no limiar do dialógica. 

A forma também como o conteúdo é apresentado não colabora para a formação do cidadão e 

impede o aluno de refletir sobre a matemática em seu cotidiano, embora, em algumas 

situações, ela possibilite essa reflexão, mas esse refletir é algo que dependerá muito mais da 

forma como o professor conduz o processo de ensino e aprendizagem do que da maneira 

como o conteúdo e atividades se apresentam no livro. Percebe-se, no conteúdo, nas imagens, 

desenhos, mapas, gráficos, na linguagem empregada, nas questões propostas, uma 

contextualização, mas falta a concretização do enunciado em uma perspectiva dialógica e, 

principalmente, voltada ao mundo da vida, ou seja, exploram o conteúdo matemático 

trabalhado, mas não exploram a aplicação, a vivência desse conteúdo na vida do aluno. Não 

pede para ele perceber se o conteúdo está presente em seu cotidiano, como se apresenta, como 

ele percebe a matemática e como se percebe como ser que faz matemática. 

 

 

5.2 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DO LIVRO A CONQUIISTA DA MATEMÁTICA 

 

A análise das atividades seguirá os critérios já elencados e apresentados no subtópico 

4.3.2 (Pág. 118), que aponta como categorias: Interação entre as questões e as imagens; 

Relação de interação e completude entre as atividades e o Conteúdo explorado; Atividade 

responsiva à vida; e Enunciado e mundo da vida na matemática. 

A seção que será explorada, como dissemos no subtópico 4.2.1.1.9 (Pág. 93), será a 

Seção Brasil Real, que encerra, geralmente, um capítulo e/ou uma unidade. O LD/M do 6º 

ano possui 32 seções Brasil real, que tem como principais objetivos aproximar a matemática 

das outras áreas de conhecimento tais como: Atualidades, Cidadania, Ciências, Ecologia, 

Esportes, História, Geografia, Língua Portuguesa, Meio Ambiente e Saúde; e aproximar a 

matemática do cotidiano do aluno, explorando os conteúdos trabalhados ao longo da unidade 

e/ou capítulo. 

Essa atividade Brasil Real, como vimos na figura 16, Pág. 94, ocorre, em alguns 

capítulos, mais de uma vez. O livro não deixa claro o porquê dessas ocorrências. Acreditamos 
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que na construção do livro, ao perceber a possibilidade de exploração de outros conteúdos, os 

autores viram a possibilidade de exploração desses. Mas não podemos fazer tal afirmação, 

isso é apenas uma suposição. 

Quanto a nossa escolha, dentro de um mesmo capítulo, por uma determinada atividade 

e não por outro, deveu-se exclusivamente ao acaso, pois partimos do princípio de que as 

atividades que compõem a Seção Brasil Real tem uma estrutura muito semelhante, variando, 

lógico, o conteúdo explorado e, portanto, a forma de exploração, e possui objetivo comum 

que é apresentar atividades que fazem a conexão entre a matemática e outras áreas do 

conhecimento, com o cotidiano do aluno e com os conhecimentos relacionados ao nosso país, 

além de buscar estabelecer uma relação com os conteúdos já trabalhados. 

Dessa forma, seguem as análises das três atividades por nós selecionadas: 

 

 

5.2.1 Análise da 1ª Atividade 

 

Essa atividade encerra o primeiro capítulo da primeira unidade que tem como título O 

ser humano vive cercado por número, e objetiva inserir o aluno no universo matemático, 

mostrando como surgiu a necessidade da matemática e apresentando os vários sistemas de 

numeração que foram criados e utilizados pelo homem (Sistema Egípcio, o Sistema 

Babilônico e o Sistema Romano), até que chegássemos ao Sistema Decimal, que é o que 

utilizamos hoje. 

Dessa forma, a atividade explora o conteúdo Sistema de Numeração Romana que, 

embora muito antigo, ainda hoje é utilizado em situações específicas, como: marcadores de 

relógio, em indicação e capítulos de livros, na numeração de séculos e colocados, geralmente, 

depois do nome de imperadores, reis, rainhas e papas. 
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Figura 416: Seção Brasil Real, Unidade 1, p. 16. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

. 

Agora veremos a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 
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Categoria interação entre as questões e as imagens  

A 1ª questão se refere ao famoso quadro Independência ou morte, conhecido como o 

Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, de 1888, e solicita ao aluno que responda às 4 

subquestões utilizando símbolos romanos.  As subquestões estão sequenciadas nas letras ―a‖, 

―b‖, ―c‖ e ―d‖ e fazem referência a fatos que envolvem a Independência do Brasil. Embora 

tratem do mesmo tema, imagens e questões não estabelecem interação, pois as imagens não 

colaboram para o entendimento das questões e, consequentemente, do conteúdo. 

 

Figura 427: Seção Brasil Real, Unidade 1, p. 16. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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A 2ª questão se refere aos avanços do século XIX no campo das ciências. Embora as 

três imagens (a telefonia, a ferrovia e o telégrafo) sejam da época, não estabelecem interação 

com as questões e nem com o conteúdo Sistema de Numeração Romana. Ver Fig. 48: 

 

Figura 438: Seção Brasil Real, Unidade 1, p. 16. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

Dessa forma, concluímos que todas as imagens não estabelecem uma relação de 

interação com as questões propostas, mesmo abordando o mesmo assunto, pois não 

colaboram para um melhor entendimento das questões e nem para sua resolução.  Todas elas 

têm valor apenas ilustrativo. 
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Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

Observa-se que as questões exploram o conteúdo Sistema de Numeração Romana de 

forma bem objetiva e direta. As subquestões ―a‖, ―b‖, ―c‖ e ―d‖, pertencentes à 1ª questão, e 

apresentam os números no sistema decimal e pedem para os alunos transformarem em sistema 

romano. A 2ª questão apresenta as duas situações: transformação de romanos em decimal e de 

decimal em romanos. 

São atividades simples que trabalham a correspondência entre os dois sistemas de 

numeração, não exigindo uma compreensão significativa do assunto e nem levando o aluno a 

interagir com conceitos trabalhados. Dessa forma, as questões não estabelecem relações de 

interação e completude com o conteúdo explorado, pois não se influenciam mutuamente em 

prol da construção do conhecimento, explorando o conteúdo de forma superficial. 

 

Figura 449: Seção Brasil Real, Unidade 1, p. 16. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Categoria atividade responsiva à vida  

A atividade como um todo tem como objetivo levar o aluno a refletir sobre o Sistema 

de Numeração Romano e, dessa forma, sobre o Sistema de Numeração Decimal, que será 

trabalhado no 2º capítulo da mesma unidade. Para isso, parte da citação de fatos históricos – 

Independência do Brasil, reportando-se a Tiradentes, depois apresenta o quadro O Grito do 

Ipiranga e, em seguida, fala de avanço no campo das ciências, apresentando três conquistas 

da época (telefonia, ferrovia e telégrafo) –, mas em nenhum momento as questões abrem 

espaço para uma reflexão e/ou respostas responsivas à vida, pois elas não interpelam o aluno 

reflexivamente, elas apenas propõem a transformação do sistema decimal em romanos ou de 

romanos em decimal.  

As questões propõem respostas mecânicas, ou seja, repostas que não exigem que o 

aluno raciocine, interprete e que são desprovidas de significação para o aluno, o que não 

contribui para uma atitude responsiva frente a fatos históricos tão importantes e, 

consequentemente, frente ao conteúdo e à vida. Observamos isso claramente em todas as 

questões dessa atividade, pois elas apenas exigem que o aluno transforme os algarismos 

decimais em romanos ou vice-versa. Em nenhum momento o aluno é convidado a refletir 

sobre a importância dos sistemas de numeração decimal/romano em suas vidas. Podemos 

apresentar como exemplo a questão 2. Observe a figura a seguir: 

 

 
Figura 50: Seção Brasil Real, Unidade 1, p. 16. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno é convidado a 

identificar os anos que 

aparecem no texto e passá-los 

de algarismo romanos para 

decimal. Perde-se a 

oportunidade de se explorar a 

importância das descobertas 

apresentadas para a evolução 

da humanidade e para o próprio 

sistema decimal que já era 

empregado na telefonia e 

telégrafo. 
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Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

A forma como o enunciado se apresenta nas questões não propõe um ensino e 

aprendizagem voltados para o mundo da vida, pois as questões apenas exigem que os alunos 

deem respostas desprovidas de significados. Elas não os levam a uma reflexão de como, onde 

e em quais situações o conteúdo matemático empregado pode e deve ser utilizado em suas 

vidas práticas e nem a resolver problemas matemáticos do dia a dia dos alunos. 

Se as questões partissem de situações em que o Sistema de Numeração Romano ainda 

é utilizado nos dias atuais (marcadores de relógio, em indicação e capítulos de livros, na 

numeração de séculos e colocados, geralmente, depois do nome de imperadores, reis, rainhas 

e papas), ou se explorasse, não apenas o emprego dos símbolos romanos, mas, também, uma 

reflexão sobre a independência do Brasil, sobre Tiradentes e os avanços das ciências, ou ainda 

se colaborasse para que o aluno percebesse o quão esse sistema de numeração foi importante e 

o quanto ele colaborou para o nosso sistema de numeração atual, ou que o aluno avaliasse o 

papel dos romanos e a contribuição desses para o homem ao longo da história, tudo isso 

oportunizaria que o conteúdo explorado rompesse a barreira do exemplo pelo exemplo, do 

texto pelo texto, e adentrasse o mundo da vida. 

 

 

5.2.2 Análise da 2ª atividade 

 

Essa atividade pertence à unidade 4 e tem como tema Geometria: as ideias intuitivas. 

É formada por 5 capítulos (capítulos 15, 16, 17, 18 e 19) que abordam, respectivamente: 

noções de ponto, reta e plano; reta; giros e ângulos; polígonos; triângulos e quadriláteros. 

Ela está situada ao final do capítulo 18, dessa forma, excetuando-se o assunto triângulos e 

quadriláteros, explora os demais assuntos. É importante saber que alguns dos objetivos para o 

ensino da Geometria, de acordo com Itacarambi e Berton (2008), é que ela está presente em 

toda parte e, por meio dela, muitos problemas da humanidade foram resolvidos a partir da 

utilização de noções simples, como paralelismo, as medidas de comprimento, área, reta, 

plano, entre outros; além disso, pesquisas psicológicas apontam que a aprendizagem da 

geometria colabora para o desenvolvimento da capacidade de visualização, verbalização, 

intuição, lateralidade, fornecendo ao aluno conhecimento do espaço em que se move e vive.  

Assim, a atividade explora o conteúdo de Geometria que é bastante utilizado em 

diversas áreas e que abrange desde a construção de uma simples mesa até a construção de um 
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navio, ou de um automóvel, ou de uma casa etc. O homem se utiliza de conhecimentos 

geométricos a todo momento, seja para estacionar o carro, definir um trajeto, construir uma 

casa, ou arrumar um armário. 

Dessa forma, veja a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 

 
Figura 451: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 462: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

Categoria interação entre as questões e as imagens  

A atividade apresenta duas questões. A primeira apresenta um pequeno texto que 

começa com um questionamento: O que a arte e a matemática têm em comum?, depois fala 

do movimento artístico Cubismo e apresenta, de forma muito sucinta, Tarsila do Amaral. Em 

seguida, apresenta três quadros de Tarsila (A lua, São Paulo e Estação Central do Brasil). 

A primeira questão está dividida em subquestões denominadas de ―a‖, ―b‖, ―c‖ e ―d‖. 

Num primeiro momento, pode-se dizer que as imagens e questões interagem entre si, mas isso 

não seria verdade, pois as questões apenas solicitam para que o aluno encontre retas, 

polígonos e ângulos, não levando o aluno à reflexão do conteúdo, não estabelecendo 
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influência das imagens frente ao aprendizado das questões e nem das questões frente ao 

entendimento das imagens. Veja as Fig. 53: 

 
Figura 473: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154-155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

. 
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Já na segunda questão, é solicitado ao aluno que, inspirando-se nas obras de Tarsila, 

produza um desenho que tenha figuras geométricas e depois solicitar aos colegas que 

identifiquem quais figuras podem ser encontradas no desenho dele. Veja a Fig. 54: 

 

Figura 48: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154-155. A Conquista da Matemática, 6º ano 

 

 

Essa questão também não estabelece interação com as imagens, usando-as somente 

para ilustrar e para que o aluno, de certa forma, as imite. 

 

 

Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

Como já dissemos, o conteúdo explorado é Geometria, e dentro desse conteúdo são 

trabalhados os assuntos: noções de ponto, reta e plano; giros e ângulos; e polígonos. As 

questões tentam trabalhar com os conceitos explorados. Por exemplo, a letra ―a‖ e ―c‖ da 

questão 1: 
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Figura 495: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154-155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 
Figura 506: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154-155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

Já a questão 2 trabalha diretamente com quais são e como são as figuras geométricas. 

Veja figura a seguir: 

 

 

Essa questão 

explora retas e 

polígonos. 

Já essa questão 

trata da noção 

de ângulos. 
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Figura 517: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

Embora as imagens apresentem traços geométricos, com jogo de luzes que ressaltam 

as formas geométricas, não identificamos uma relação de interação e completude entre a 

atividade e o conteúdo dentro das perspectivas por nós adotadas nesta pesquisa e apresentadas 

na Pág. 119, onde defendemos um conceito de interação e completude que vai além da 

superficialidade. Dessa forma, consideramos que as questões não estabelecem tais relações, 

pois elas não possibilitam a interpretação, a compreensão e nem complementam o significado 

do conteúdo para que o aluno possa pensá-lo.  

 

 

Categoria atividade responsiva à vida  

A Geometria é uma ciência que estuda as medidas das formas de figuras planas ou 

espaciais, bem como sobre a posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades. As 

figuras geométricas compõem a nossa vida, estão em todos os lugares, por isso é importante 

que as atividades explorem o conteúdo a partir da vida, pois quando se parte de situações 

vivenciadas pelo aluno, facilita o entendimento do espaço como referência, de modo que seja 

possível situá-lo, analisá-lo e perceber seus objetos para, então, serem representadas e, 

posteriormente, exploradas todas as propriedades dos objetos, contribuindo para que o aluno 

pense e veja o conteúdo de forma responsiva a sua vida, ou seja, ele se perceba como ser que 

pensa, faz e vive situações em que a geometria e, consequentemente, a matemática estão 

presentes e fazem parte do seu cotidiano. 

Porém, infelizmente, as questões exploradas nessa atividade não conseguem 

desenvolver uma atitude responsiva frente à vida, pois elas apenas solicitam ao aluno que 

identifique nas obras retas, polígonos e ângulos, não oportunizando o aluno refletir e pensar a 

geometria de forma responsiva à vida. Como exemplo, poderíamos pegar qualquer 

subquestão, mas nos deteremos a observe a letra ―c‖ da questão 1:  
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Figura 528: Seção Brasil Real, Unidade 4, p. 154-155. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

Observamos que a questão não colabora para que o aluno desenvolva uma atitude 

responsiva frente à vida e ao conteúdo, de forma que ele consiga imprimir traços de 

autonomia e singularidade ao seu dizer e às suas ações a partir da resposta dada a ela. O 

aluno, ao responder à atividade, não mudará sua percepção frente à geometria, não a verá 

como algo importante na sua vida e no lugar em que ele vive e, principalmente, continuará 

vendo a obra de arte apenas como um desenho de onde ele deve extrair informações 

(superficiais) que não acrescentam nada a sua vida. Enfim, a partir das questões, a geometria 

será entendida, muitas vezes, de forma superficial, pois o aluno apenas decorará informações 

sem saber quando e onde aplicá-las. 

 

Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

Embora o conteúdo de Geometria seja tão importante para o desenvolvimento do 

aluno e sua aprendizagem seja fundamental para o aprendizado de outros conteúdos 

matemáticos, a forma como os discursos estão colocados nas questões avaliadas não 

propiciam uma matemática voltada ao mundo da vida. É desperdiçada uma grande 

oportunidade de se trabalhar a presença da geometria na vida do aluno, pois as questões 

terminam trabalhando a obra pela obra. Não exploram a importância de Tarsila do Amaral 

para a arte e para o Brasil, e nem muito menos o valor do movimento Cubismo e da geometria 

para a própria vida do aluno. Não é dada possibilidade de o aluno ver e pensar a geometria em 

sua vida, mesmo ele se utilizando dela para resolver problemas do dia a dia. 

Com isso, percebe-se a importância de fazer com que os alunos desenvolvam um olhar 

geométrico sobre a realidade de forma a construir e apropriar-se de conceitos geométricos 

abstratos, sobretudo daqueles que se referem aos objetos geométricos em si. Isso é possível 

com enunciados que instiguem o aluno a refletir, a pensar e a se ver como ser que se utiliza da 

geometria em sua vida. 

 

 

 

 



 

150 
 

5.2.3 Análise da 3ª atividade 

 

Essa atividade pertence à unidade 8, que tem como tema Volume e Capacidade e é 

formada por 5 capítulos (capítulos 44, 45, 46, 47 e 48) que abordam: sólidos geométricos; 

volume do paralelepípedo retângulo; unidade de medida de volume; unidade de medida de 

capacidade; e outras unidades de medidas para medir capacidade. Ela está situada ao final 

do capítulo 46. Dessa forma, envolve os assuntos dos capítulos 44 a 46. As noções de 

grandezas de sólidos geométricos, volume e suas unidades de medidas exploradas nessa 

unidade proporcionam melhor compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. De 

acordo com os PCN/M 3º e 4º ciclos, esse assunto explora ―[...] contextos muito ricos para o 

trabalho com os significados dos números e das operações, da ideia de proporcionalidade e 

um campo fértil para uma abordagem histórica‖ (BRASIL, 1998b, p. 52). 
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Figura 539: Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

. 

Vejamos agora a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 

 

Categoria interação entre as questões e as imagens 

A atividade apresenta duas questões. A questão 1 trata da situação da água no Brasil e 

no mundo, apresentando um pequeno texto que fala, entre outras coisas, que 13,7% da água 

doce do planeta está no Brasil. No intuito de ilustrar essa informação, a questão apresenta a 

imagem de três mapas, sendo um do globo terrestre, outra do Brasil e outra focalizando a 

bacia hidrográfica do Rio Paraná, que inclui o Rio Tietê. Veja Fig. 60, 61 e 62:  
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Figura 6054: Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

 

As imagens não estabelecem interação com o enunciado da questão 1 e não colaboram 

para responder a nenhuma das subquestões, funcionando muito mais como instrumento de 

ilustração do texto fornecido.   
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Figura 551: Questão 1 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

 

A questão 2 não faz nenhuma referência às imagens, já que apresenta um problema 

sobre o consumo de água em um determinado período.  

 

Figura 562: Questão 2 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 

6º ano. 

 

Assim, constatamos que as imagens, embora retratem o mesmo assunto das questões, 

se tornam dispensáveis para a resolução dessas, pois os enunciados não exigem que o aluno 

observe as imagens e nem busque nelas a solução para responder às questões apresentadas. 

Dessa forma, constatamos que não há relação de interação entre as imagens e as questões.  

 

 

Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

 
Figura 573: Questão 1 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 
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Figura 584: Questão 2 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 

O conteúdo explorado é Volume e Capacidade. Observamos que as questões (ver Fig. 

63 e 64) abordam esse conteúdo, pois solicitam ao aluno para calcular quilômetros cúbicos. 

Mas essa abordagem é mecânica, não contribuindo para que haja de fato uma interação entre 

atividade e conteúdo. Isso é um problema, pois o aluno não é levado a interpretar os 

enunciados das questões propostas e a estruturar as situações que lhes são apresentadas, o que 

evidencia que é apenas um fazer de conta que o aluno não precisa pensar matematicamente e 

desenvolver estratégias de resolução, ou seja, não precisa apreender o conceito matemático 

que as resolvem, o que as transformam em simples questões. 

 

 

Categoria atividade responsiva à vida  

Mas uma vez nos deparamos com uma atividade que trabalha uma situação real, 

apresenta imagens e dados que, aparentemente, seriam para facilitar o raciocínio do aluno, 

mas que terminam fazendo uso dessas informações sem a ambição de despertar no aluno uma 

atitude responsiva frente à vida. O aluno trabalha o cálculo pelo cálculo e a informação perde 

sua importância social, política, econômica etc.  

Se a questão propusesse que o aluno refletisse sobre o consumo de água, analisando o 

consumo de sua casa, observando onde a família gasta mais e menos água e que estratégias 

poderia utilizar para economizar, ele, a partir desses questionamentos, faria reflexões sobre o 

assunto e lançaria mão de, não apenas respostas, mas de atitudes responsivas à vida. As 

atividades podem e devem ser planejadas e executadas para desenvolver ou aprimorar a 

compreensão responsiva à vida, bem como os espaços de interlocução e de dialogicidade na 

sala de aula. Concluímos que a atividade não é responsiva à vida.  

 

 

Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

O mundo da vida configura-se para Bakhtin (2010c) como um local privilegiado da 

atividade humana valorada, resultante das relações estabelecidas entre o eu e o outro, cuja 
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característica fundamental é sua singularidade e irrepetibilidade do enunciado. Nessa 

atividade, o mundo da vida deveria ser trazido pelos enunciados que compõem as questões, 

mas, infelizmente, não é isso que constatamos. 

As questões exploram o conteúdo de Volume e Capacidade, detendo-se, 

especificamente, a quilômetros cúbicos e porcentagem e, embora trabalhem com informações 

reais, essas informações não são exploradas numa perspectiva de mundo da vida, pois 

nenhuma das questões propõe que o aluno reflita sobre o conteúdo em situações da vida 

prática e nem que o aluno utilize-se de situações da vida para solucionar as questões.  

Observe que os enunciados que formam as questões 1 e 2 não favorecem o mundo da 

vida. Eles não estimulam a interpretação de dados, a reflexão do assunto e a tomada de 

consciência para uma questão tão importante como o consumo e o desperdício de água. Veja 

Fig. 65 e 66: 

 
Figura 595: Questão 1 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 
 

 
Figura 606: Questão 2 da Seção Brasil Real, Unidade 8, p. 298. A Conquista da Matemática, 6º ano. 

 
É importante que se saiba que um problema matemático não deve ser uma questão na 

qual o aluno aplica de forma mecânica uma fórmula ou um conceito. É necessário que os 

enunciados que compõem as questões possibilitem a interpretação e a estruturação das 

situações que lhe foram apresentadas, pois as questões em que o aluno não precise pensar 

matematicamente e desenvolver estratégias de resolução que tragam a matemática para a vida 

e levem a vida para a matemática terminam transformando-se em simples exercício de fixação 

de fórmulas e conceitos. 
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5.3 ANÁLISE FÍSICO-CONTEUDISTA DO LIVRO PRATICANDO MATEMÁTICA 

 

O LD/M Praticando Matemática do 6º ano foi o livro mais adotado pelos professores 

da rede pública de ensino do Brasil no triênio 2014-2016, com um total de 752.606 

exemplares. Esse livro, assim como o livro A Conquista da Matemática, apresenta o conteúdo 

dentro do que é proposto pelos PCN/M, contemplando, dessa forma, os assuntos referentes a 

Números e Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação 

(ver Pág. 44 - 45). 

É importante deixarmos claro que as páginas selecionadas para apresentação e análise 

das categorias de análises físico-conteudista foram selecionadas, assim como na obra A 

Conquista da Matemática, tendo em vista que o livro segue uma unidade lógica-estrutural e 

que as unidades, capítulos e seções possuem uma mesma estrutura, já que visam objetivos 

comuns, variando os textos e as questões de acordo com o conteúdo explorado na unidade. 

Buscamos selecionar exemplos de cada categoria de forma que contemplássemos todo o livro. 

Dessa forma, pegamos exemplos do início, meio e final do livro.   

Veja agora a análise físico-conteudista do LD/M Praticando Matemática. 

 

Categoria qualidade do material gráfico  

O material gráfico é de excelente qualidade. O livro é impresso em papel offset, com 

letras de tamanhos, formas e cores variadas. As unidades e as seções são todas destacadas pela 

cor lilás, os capítulos pela cor verde, os tópicos dos capítulos pela cor azul e os textos na cor 

preta. Veja figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

Figura 617: Unidade 1, p. 7. Praticando Matemática, 6º ano. 
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Figura 628: Unidade 8, p. 119. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro apresenta um 

design gráfico leve. 
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A capa do livro (ver Fig. 69) é a imagem de pedras pretas de seixo equilibrando-se 

uma sobre a outra de forma matematicamente calculada, contrapondo o tamanho e peso das 

pedras.  

 

Figura 639: Capa do livro Praticando Matemática, 6º ano. 
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Categoria imagens, gráficos, tabelas, mapas e desenhos  

O livro apresenta uma variedade de gráficos, tabelas, imagens, mapas e desenhos 

presentes nos exercícios e que procuram estabelecer relações com o conteúdo e as questões 

com as quais se referem. Esses elementos são atuais, tratam de problemáticas do cotidiano, 

tais como: a necessidade do sistema decimal nos mais diversos aspectos do nosso dia a dia, a 

necessidade de se saber ler gráficos e tabelas, a compreensão de mapas etc. Veja os exemplos 

a seguir: 

 

Figura 70: Unidade 1, p. 8. Praticando Matemática, 6º ano. 

  

 
 

 

 

 

 

 

A imagem das mãos, do cheque e 

do cartaz estabelece relação com o 

conteúdo trabalhado na unidade, 

que é Sistema de Numeração 

decimal. 
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Figura 641: Unidade 13, p. 234. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico estabelece relação direta com o assunto porcentagem explorado na 

unidade que antecede a atividade. A presença dos gráficos ocorre mais nos 

exercícios em que os mesmos são dados como parte do problema a ser resolvido. 
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Figura 652: Unidade 14, p. 256. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro apresenta poucas tabelas e a maioria está diretamente 

ligada aos exercícios. Essa, em questão, está no capítulo que 

trata de Medidas de Massa e é utilizada apenas para 

apresentar como os produtos agropecuários costumam ter sua 

divulgação veiculada em jornais. 
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Figura 663: Unidade 13, p. 228. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro apresenta apenas dois mapas. Um no capítulo que trata de 

Frações e o outro, o qual nós pegamos como exemplo, no capítulo 

que trata de Porcentagem. O mapa é apresentado muito mais como 

ilustração do que como instrumento de explicação ou exemplo. 
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Figura 674: Unidade 11, p. 184. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro tem bastante desenhos com o intuito de explicar, ilustrar, 

exemplificar, apontar e divertir. Os desenhos estabelecem relação com o 

conteúdo e/ou questão proposta ao qual se referem. 
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Categoria gêneros discursivos  

Os enunciados que compõem os gêneros que estão presentes no livro são bastante 

variados e apresentam-se de forma simples, direta e objetiva. A maioria dos gêneros 

discursivos é de enunciados de problemas, exemplos e descrições e envolvem atividades de 

investigação científica que remetem ao fazer matemático. Os enunciados colaboram muito 

pouco para a formação do cidadão, pois eles não levam o aluno à reflexão desse fazer 

matemático em suas vidas nem às mudanças que esse fazer pode operar no mundo. 

 

 
Figura 685: Unidade 11, p. 171. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
 

 

A linguagem colabora 

para que o aluno 

compreenda os conteúdos 

e enunciados de forma 

mais simples e objetiva. 
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Categoria relação entre Linguagem e Matemática  

A linguagem apresentada no livro é objetiva e direta, mas não é totalmente dialógica, 

não permitindo, em algumas situações, a troca de informações entre texto e leitor. Não é dado 

espaço para a interação, aqui no sentido de dialógica e que depende inteiramente dos 

elementos do contexto – pessoas, objetos, lugar – que se influenciam mutuamente e que 

colaboram para a construção do conhecimento.  

Observe o exemplo a seguir: 

 
Figura 696: Unidade 13, p. 225. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

O conteúdo é apre-

sentado de forma tão 

objetiva que as 

possibilidades de inte-

ração inexistem. Não há 

espaço para o 

questionamento e a 

inferência. A exposição 

dos conteúdos não parte 

de um exemplo ou de 

uma narrativa para ser 

contextualizada, 

trabalhando, muitas 

vezes, o conteúdo pelo 

conteúdo, o conceito pelo 

conceito e o cálculo pelo 

cálculo. A unidade inicia 

questionando o aluno, 

mas não mas não 

provoca-o a respondê-la. 
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Observamos que a obra Praticando Matemática, a partir dos critérios de análise 

previamente estabelecidos e explicados no tópico 4.3.1 (Pág. 117), assim como o livro A 

Conquista da Matemática, é contextualizada. A obra apresenta falhas de ordem da linguagem, 

que se apresenta não dialógica na maior parte do livro. As imagens, os textos, os enunciados 

das questões, muitas vezes, estão contextualizados, mas não avançam para um enfoque de 

uma matemática discursiva, responsiva e dialógica, ou seja, não colabora para uma 

discursividade do conteúdo, para a sua aplicação e para que se perceba a sua importância na 

vida e na formação do indivíduo.  

 

 

5.4 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DO LIVRO PRATICANDO MATEMÁTICA 

 

A seção que será explorada, como dissemos no subtópico 4.2.2.1.6 (Pág. 115), será a 

Seção Livre. O livro aqui analisado possui nove Seções Livres distribuídas em catorze 

capítulos. Essa seção tem, como já dissemos anteriormente, o objetivo de propor um trabalho 

com a matemática envolvendo-a com outras áreas de conhecimento e com o cotidiano.  

Na obra Praticando Matemática, a Seção Livre não segue um padrão de localização. 

Há unidades em que ela está no início, outras no meio, em algumas antes da Seção 

Autoavaliação e apenas em uma ela se encontra ao final da unidade.  

Seguindo os critérios por nós elencados no subtópico 4.3.2 (Pág. 118), seguem as 

análises das três atividades selecionadas: 

 

 

5.4.1 Análise da 1ª atividade 

 

Essa atividade está na unidade 3, que tem como tema Adição e subtração de números 

naturais e é composta por três capítulos que tratam das ideias da adição e de subtração, o 

cálculo mental nas adições e nas subtrações e estimação por arredondamento. A atividade 

busca ensinar aos alunos como eles devem usar as teclas de memória da calculadora comum. 

Veja Fig. 77: 
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Figura 707: Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

Veja a seguir a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 
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Categoria interação entre as questões e as imagens  

 

Figura 78: Texto da atividade Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

Nessa atividade, primeiramente é apresentada uma calculadora comum. Essa imagem 

estabelece interação com o texto que ensina como utilizar a calculadora para a realização de 

cálculos, utilizando as teclas M+, M- e MRC, já que ela colabora para o entendimento do uso 

da calculadora. 

Na segunda imagem, nos é apresentada a linha de produção de uma indústria de 

calçados em Ivoti (RS). Em seguida é apresentado um problema que trata da compra de 

sapatos.  
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Figura 719: Questão 2 Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

Embora a imagem e a questão, de certa forma, tratem do mesmo assunto, a imagem 

não colabora nem para o entendimento da questão e nem para a resolução do problema. Dessa 

forma, a imagem não estabelece interação, pois ela não colabora para a compreensão e 

interpretação da questão. O fato de a imagem abordar o mesmo assunto do enunciado da 

questão não lhe confere o perfil de interativa, pois a interação vai além disso, perpassa a 

interpretação e compreensão, e, infelizmente, essa imagem tem valor apenas ilustrativo. 
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Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

O conteúdo tratado é Adição e subtração de números naturais. Observe que o texto 

ensina a trabalhar com a calculadora comum e aborda diretamente o assunto trabalhado ao 

longo da unidade. É um texto instrucional que constrói uma relação de interação e 

completude, pois possibilita, por meio de uma linguagem simples e direta, o aluno inferir 

ideias e informações. Veja: 

 

Figura 8072: Texto da atividade Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

O texto dá o passo a 

passo de como 

utilizar determinadas 

teclas da calculadora, 

esclarecendo sua 

função e como e 

quando utilizá-las. 
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Já a questão presente ao final da atividade, embora explore o conteúdo, e o faça de 

forma muito objetiva, não constrói uma relação de interação e completude, pois não permite 

que haja espaço para a inferência de ideias e de informações, para a interpretação e a 

compreensão. Apenas serve para a fixação de conceitos e procedimentos que o livro considera 

importantes. Veja a seguir: 

 
Figura 731: Questão 2 Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

Categoria atividade responsiva à vida  

A atividade tem como objetivo levar o aluno a refletir sobre operações de adição e 

subtração com números naturais, seja por meio da calculadora, seja através do cálculo mental. 

Ela não é responsiva à vida, já que não permite que o aluno, a partir do uso da calculadora, 

compreenda e compartilhe informações matemáticas. Ela apenas possibilita a apropriação de 

informações matemáticas para a resolução do exercício.  

Se, ao invés de trabalhar com um exemplo tão distante da realidade do aluno como foi 

feito na questão proposta, poder-se-ia partir de situações do contexto desse aluno, como por 

exemplo, a merenda escolar. O aluno poderia ser instigado a calcular a quantidade de merenda 

escolar fornecida em um determinado turno, no período de um dia, em sua escola. Para isso, 

ele faria uso da adição e da subtração para calcular a quantidade de alunos, de merenda, de 

louças utilizadas. Isso daria à atividade um caráter bem mais responsivo à vida, não por tratar 

de um aspecto da vida dele, mas por possibilitar a reflexão do conteúdo de adição e subtração 

e das implicações disso no seu dia a dia. 

 

 

Observe que a questão 

apresenta um exemplo 

descontextualizado, em que o 

aluno não necessita lançar 

mão de estratégias de 

interpretação. Apresenta o 

cálculo pelo cálculo. 
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Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

A forma como o enunciado está apresentado na atividade não favorece uma atitude 

reflexiva frente ao uso da calculadora, que é um instrumento necessário e bastante utilizado 

no cotidiano. O texto instrucional que tem como tema Calculadora – usando as teclas de 

memória não colabora para que o aluno apreenda de forma significativa a utilização da 

calculadora em sua vida prática e faça uso desse aprendizado, possibilitando apenas a 

memorização de alguns comandos da calculadora, tais como o uso das teclas M+, M- e MRC. 

Observe:  

Figura 742: Texto da atividade Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a questão proposta na atividade, apresenta um problema em que o aluno deverá 

trabalhar com a soma e multiplicação de valores. A orientação é que o aluno utilize a 

calculadora para resolver o problema. O enunciado dessa questão não está voltado ao mundo 

da vida, pois a linguagem só tem vida em um espaço enunciativo-discursivo, e a questão não 

possibilita a discursividade e a responsividade. Trabalha somente o cálculo, sem se preocupar 

com o entendimento de conceitos, com a apreensão de conhecimentos, com a aplicabilidade 

desse conhecimento na vida prática. Dessa forma, concluímos, pois, que a atividade não 

propõe o mundo da vida. Veja a imagem a seguir: 

O aluno deverá 

seguir as instruções 

de uso das teclas 

M+, M- e MRC, 

para realizar o 

cálculo. 



 

174 
 

Figura 753: Questão 2 Seção Livre, Unidade 3, p. 44. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Análise da 2ª atividade 

 

Essa atividade pertence à unidade 9, que traz como tema Falando um pouco sobre 

ângulos, e que tem como objetivo construir a noção de ângulo, constatando sua presença na 

natureza, nas obras feitas pelo ser humano e na matemática, tanto que o conteúdo incentiva, 

para a aprendizagem do aluno, que seja observado o mundo físico, identificando nele a 

presença de ângulos. Os capítulos da unidade tratam de: falando um pouco sobre ângulos, 

ângulos – elementos de representação, medidas de ângulos, utilizando o transferidor, retas 

perpendiculares e retas paralelas e os esquadros. 

A atividade está localizada ao final da unidade, antecedendo, apenas, a seção 

autoavaliação, e o conteúdo explorado na atividade envolve apenas retas e ângulos. A 

atividade é composta por quatro questões, sendo as duas primeiras subjetivas e as duas 

últimas objetivas. 

 

 

 

Observe que nessa questão é 

proposto ao aluno um problema 

que vai partir de uma situação 

muito pouco provável a sua 

realidade. O propósito é apenas 

que o aluno se utilize das teclas 

M+, M- e MRC da calculadora 

comum, mesmo que ele não 

saiba o significado e nem venha 

a utilizá-las novamente. Não 

são oportunizadas ao aluno 

outras formas de resolução da 

questão e de utilização da 

calculadora. Não há um 

encaminhamento para a 

utilização do conhecimento 

trabalhado em situações da 

vida. 
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Figura 764: Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

 

 

 

Veja a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 

 

Categoria interação entre as questões e as imagens  

A atividade apresenta 3 imagens. A primeira imagem refere-se à 1ª questão que trata 

do assunto ângulos e apresenta a simulação de um lance em um jogo de futebol. 
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Figura 775: Questão 31, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

. 

 

 

 

 

A segunda imagem refere-se à 2ª questão que explora o assunto reta, apresentando o 

caminho feito por uma carroça. 
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Figura 786: Questão 32, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 
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A 3ª imagem refere-se à questão 4 e mostra uma tartaruga e um caminho formado por 

quadrados interligados, trabalhando a noção de direita e esquerda. 

 
Figura 797: Questão 34, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

Observando as imagens acima, concluímos que elas não estabelecem relação de 

interação com as questões. Quando pensamos em interação, entendemos como a troca entre 

duas pessoas, objetos, situações, de conhecimentos e informações, e isso não ocorre entre as 

imagens e as questões dessa atividade. As imagens são utilizadas apenas para que o aluno 

encontre ângulos e retas, elas não colaboram para uma compreensão e interpretação do 

enunciado das questões e do próprio conteúdo. Não influenciam no entendimento do conteúdo 

de forma significativa.  
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Dessa forma, as imagens tornam-se desinteressantes, sendo utilizadas para fornecer 

informações óbvias, que pouco colaboram para o entendimento do conteúdo. Além do que as 

imagens se apresentam muito infantilizadas e pouco atrativas, chegando a ponto de serem 

desinteressantes.  

 

Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

 

Figura 88: Questão 31, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
 

Figura 809: Questão 32, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
 

Figura 9081: Questão 33, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 
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Figura 821: Questão 34, Seção Livre, Unidade 9, p. 149. Praticando Matemática, 6º ano. 

 
 

Todas as questões dessa atividade exploram o conteúdo de ângulos e retas, mas não 

estabelecem relações de interação e completude, pois a interação vai além da abordagem do 

assunto comum às partes envolvidas. Interação perpassa um nível de compreensão e 

interpretação em que as partes envolvidas se influenciam mutuamente e se complementam.   

Dessa forma, o conteúdo, com todas as informações, conceitos e fórmulas explorados 

deveria ser complementado pelas questões, e essas deveriam ampliar os conhecimentos dos 

alunos. Mas o que vemos é uma sequência de questionamentos que não levam o aluno a 

interpretar, a vivenciar o conteúdo, a interagir com ele para construir respostas e/ou lançar 

mão de hipóteses. As questões induzem a um raciocínio extremamente previsível, despido de 

inferências que elaborarão respostas mecânicas, ou seja, repostas que não favorecem a 

interpretação, o raciocínio autônomo e que são desprovidas de significação. 

 

Categoria atividade responsiva à vida  

A atividade não é responsiva à vida, pois não tem como objetivo levar o aluno a 

refletir sobre o assunto tratado e a presença desse em nossa vida. A responsividade vai além 

de uma resposta dada a determinado enunciado. É certo que todo enunciado é, de certa forma, 
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responsivo, mas a responsividade que buscamos, como já dissemos anteriormente, é a que 

influencia, esclarece, colabora para uma maior reflexão frente à vida. 

A atividade utiliza-se de exemplos comuns que, embora estejam presentes em nosso 

dia a dia, não demonstram a importância dos ângulos e retas e não colaboram para que o 

aluno reflita e adote uma postura diferente frente ao conteúdo e à matemática. Também não 

explora conhecimento de mundo nem solicita que ele estabeleça relação entre esse conteúdo e 

o que ele sabe. Não faz perguntas que estimulem a compreensão responsiva ativa e exija uma 

resposta posicionada. Assim, o aluno, ao responder às questões, não o fará de forma 

responsiva à vida, pois a resposta só é construída quando o ouvinte dialoga com o interlocutor 

(no caso a atividade), com o qual tem contato através dos enunciados. Quando o enunciado é 

emitido, o aluno já o responde responsivamente. Mas quanto maior for a compreensão, o 

entendimento do enunciado e quanto mais ele colaborar para uma reflexão do conteúdo frente 

às necessidades do aluno em relação à vida, mas responsivo à vida será.  

Dessa forma, não percebemos esse tipo de responsividade à vida nos enunciados 

analisados. O que vemos é a utilização de exemplos comuns, que não demonstram a 

importância do assunto ao qual se refere – ângulos e retas – e a importância desses à 

aprendizagem e à vida. Por tudo isso, destacamos, pois, que a atividade em questão, 

infelizmente, não consegue cumprir com o seu papel de responsiva à vida. 

 

Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

Para Bakhtin, o enunciado se realiza no mundo da vida, que aqui definimos como o 

mundo onde se pratica a ação. Quando o enunciado propõe conceitos, definições, fórmulas, 

procedimentos, não abrindo espaço à reflexão, é porque ele está distante do mundo da vida. 

Ele se encontra no mundo da teoria. 

Dessa forma, constatamos que, a maneira como o enunciado se apresenta na atividade 

não propõe um ensino e aprendizagem voltado ao mundo da vida, pois as questões não 

exigem do aluno uma atitude reflexiva sobre os assuntos ângulos e retas em sua vida e nem os 

levam a observar o quanto esse assunto se faz presente no cotidiano.  

No caso da atividade aqui analisada, os enunciados encontram-se no mundo da teoria, 

que é um mundo fechado onde a inferência, interação e aplicação não acontecem. A atividade 

propõe uma aprendizagem no âmbito da abstração, usando elementos do cotidiano, mas que 

não avançam para uma interação e interpretação que permitam o aluno ver a necessidade, a 

utilização e a presença do conteúdo em seu dia a dia. Os exemplos, embora simples, não 
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permitem ao aluno inferências, não exigem que ele se veja como uma pessoa que usa o 

conteúdo matemático explorado na atividade, que necessita desse conhecimento para 

compreender ou solucionar problemas da sua vida. Dessa forma, constatamos que, 

infelizmente, a atividade não é responsiva a vida. 

 

 

5.4.3 Análise da 3ª atividade 

 

Figura 832: Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Essa atividade encerra a unidade 14, última unidade do livro. Nessa unidade é 

proposto o estudo de Medidas, dentro desse assunto o aluno estuda o conceito de medida, o 
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surgimento do sistema métrico decimal, comprimentos no sistema métrico, conversão de 

unidades de medidas, medindo superfícies, a área do retângulo, volumes, e quando usar cada 

unidade e medidas de massa. 

O objetivo dessa unidade deveria ser ampliar a construção do conceito de medida, 

precedendo sua importância nas situações do cotidiano, do trabalho e das ciências. O trabalho 

com medidas está conectado à geometria, à álgebra e ao estudo dos números. 

A atividade é composta de 6 questões, todas discursivas, e por estar localizada ao final 

da unidade, a atividade, de certa forma, contempla todo o conteúdo de medida trabalhado na 

unidade. 

Vejamos agora a análise da atividade a partir das categorias elencadas: 
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Categoria interação entre as questões e as imagens  

A atividade é composta de 5 imagens que correspondem às questões 87, 88, 89, 91 e a 

92.  

A primeira imagem é uma foto 3X4. 

 

Figura 843: Questão 87, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 
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A segunda imagem é uma placa de velocidade que marca 80 km. 

 
Figura 854: Questão 88, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

A terceira imagem apresenta uma placa de trânsito que marca a altura máxima 

permitida. 
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Figura 865: Questão 89, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 
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A quarta imagem apresenta um gráfico com o percurso feito por 4 formiguinhas. 

 

Figura 876: Questão 91, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 
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E a quinta imagem apresenta um pasto com vacas pastando. 

 

Figura 887: Questão 92, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

Considerando o conceito de interação adotado para esta pesquisa, que concebe 

interação como a relação entre elementos que se unem com o intuito de se complementar, de 

se auxiliar na compreensão e interpretação de um objeto comum a ambos, constatamos que, a 

partir desse conceito, as imagens dessa atividade não mantêm uma relação de interação, pois 

elas não colaboram para o entendimento da questão, servindo apenas para ilustrar ou 

apresentar informações que o aluno identifica sem necessitar compreender e interpretar.  
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Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado  

 

Figura 898: Questão 87, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Figura 909: Questão 88, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Figura 100: Questão 89, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Figura 911: Questão 90, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 
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Figura 922: Questão 91, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Figura 933: Questão 92, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Observando as questões, concluímos que todas, infelizmente, não estabelecem 

relações de interação e completude com o conteúdo explorado. Elas não colaboram para que o 

aluno identifique e descubra os conceitos explorados no conteúdo. Todas elas remetem a 

exemplos muito óbvios, a cálculos que, de certa forma, não colaboram para que o aluno reflita 

sobre o conteúdo estudado. 

Veja como exemplo a questão 89, Fig. 104:  
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Figura 944: Questão 89, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

Essa questão, assim como as demais que compõem essa atividade, não colabora 

significativamente para um maior e melhor entendimento do conteúdo Medidas, pois sua 

abordagem é superficial, parte de elementos que, provavelmente, não fazem parte da realidade 

de muitos alunos, como túnel e viaduto. Essa e as demais questões deveriam realizar 

abordagens mais significativas, como por exemplo: desafiar a classe a saber qual porta é 

maior - a da sala ou a do refeitório, pois em situações como essas, as crianças percebem que 

medir é uma necessidade, e não algo pedido pelo professor.  

Dessa forma, as questões abordam o conteúdo Medidas, mas o fazem de forma muito 

superficial, com questões que subestimam a capacidade dos alunos de interpretar, inferir, 

compreender, constatar; partindo de exemplos superficiais que não acrescentam informações, 

não levam o aluno a refletir, a repensar o conteúdo, a ligar o enunciado das questões ao 

assunto explorado.  

 

Categoria atividade responsiva à vida  

Ao pensar o conceito de responsividade à vida, ou seja, a capacidade de um enunciado 

falar por si, influenciando os sujeitos do discurso e levando-os a uma reflexão frente ao que 

eles estão sendo interpelados e à ação disso em suas vidas, constatamos que as questões não 

exercem essa responsividade, pois os problemas apresentados não levam o aluno à reflexão da 

necessidade e importância do conteúdo Medidas para sua vida. 

As questões deveriam induzir o aluno a refletir sobre a importância do assunto, 

propondo questões simples, mas que abrissem espaço à reflexão. 
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Figura 955: Questão 91, Seção Livre, Unidade 14, p. 264. Praticando Matemática, 6º ano. 

 

 

Essa questão trabalha com a soma de medidas. Ao invés de pedir para que o aluno 

calcule o percurso realizado por cada formiguinha, ela poderia indicar um trabalho com folhas 

quadriculadas, em que primeiramente fosse proposta uma situação em que a unidade de área 

fosse representada por um quadradinho. Em seguida, poderia tornar o problema mais 

complexo, utilizando também o centímetro quadrado ou o metro quadrado como unidades de 

área equivalentes ao quadradinho da malha. Assim, além da contagem, será necessário fazer a 

equivalência entre a unidade de medida dada e o quadradinho. Poderia ainda solicitar que o 

aluno apresentasse uma figura desenhada na folha quadriculada e apresentasse a identificação 

de outra figura com as medidas dos lados reduzidas à metade, dessa forma, a noção que o 

aluno teria de espaço seria ampliada. 

Atividades assim exigem que o aluno reflita, repense o conteúdo, veja a importância 

delas e apreenda informações que só são percebidas na utilização. Dessa forma, a questão traz 

uma responsividade ao conteúdo frente à vida e dá à matemática uma vivacidade pouco 

encontrada nos livros didáticos.  
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Categoria enunciado e mundo da vida na matemática 

Após analisar as questões dessa atividade, constatamos que seus enunciados não 

propõem o mundo da vida, pois não procuram inserir a matemática em questões do cotidiano, 

deixando de mostrar o quanto o conteúdo Medidas está presente nos mais diversos aspectos 

de nossa vida, seja numa fotografia 3X4, numa placa de trânsito ou na metragem de um 

quarto. 

Os enunciados teoretizam o conteúdo matemático, impedindo que esse adentre o 

mundo da vida. Não propõem que o conteúdo explorado seja percebido e vivenciado na 

realidade da vida. Condenam-no à paralisação, como se ele fosse limitado, enrijecido, 

acabado, não dando oportunidade para que o aluno se perceba como ser matemático que se 

utiliza de medidas o tempo inteiro e que vivencia matematicamente o conteúdo trabalhado em 

sua vida 

 

 

5.5  NOSSOS COMENTÁRIOS E CONSTATAÇÕES  

 

Pensar a Matemática sob a luz da teoria bakhtiniana do mundo da vida e sob uma 

concepção dialógica de linguagem não é tarefa fácil, principalmente pela rigidez com que a 

matemática ainda se apresenta no contexto de ensino e aprendizagem hoje.  

Ao analisarmos as atividades realizadas e apresentadas nos tópicos anteriores fizemos 

de forma bem objetiva e direta, deixando para este tópico a apresentação das nossas 

constatações e comentários a respeito do LD/M que apresentaremos aqui, obedecendo à 

ordem que se cumpriu anteriormente da sequência das categorias.  

Dessa forma, a primeira sobre a qual teceremos comentários sobre as nossas 

constatações é a Categoria interação entre as questões e as imagens. Nessa categoria, 

buscamos analisar a interação estabelecida entre as imagens e as questões analisadas.  

É importante sabermos que as imagens têm a dimensão de abordar o conhecimento do 

homem, da vida, da natureza e, colaboraram com o processo de ensino e aprendizagem. Esse 

conhecimento, quando bem conduzido, colabora para a formação de opiniões, tornando o 

homem um ser mais consciente e crítico, além de proporcionar o gosto pela arte, permitindo 

não só entendê-las, usá-las e apreciá-las, como também relacioná-las a outros contextos, 

construindo, dessa forma, valores importantes à vida. 
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O homem, ao longo de seu processo evolutivo, sempre usou a imagem para retratar e 

registrar sua história, seus sonhos, medos, anseios, fracassos, conquistas etc., a fim de, por 

meio da imagem, propagar, difundir, confirmar ideias e opiniões. De acordo com Ferreira 

(2005, p. 461), ―imagem é toda representação gráfica, plástica, ou fotografia de pessoas ou 

objetos‖. Já segundo Houaiss e Villar (2004, p. 399), imagem é a ―representação visível de 

um ser ou objeto por meio artístico ou técnico‖. A imagem é a representação simbólica da 

realidade, do mundo interior e exterior, é uma maneira de informar e, em muitos casos, vale 

mais do que palavras e sempre necessita de interpretação. 

No caso das atividades avaliadas, as interpretações das imagens e as interpretações das 

questões dependem, de certa forma, da interação que elas estabelecem umas com as outras. 

De acordo com Brait (2001) 

 

[...] a interação é um componente do processo de comunicação, de 

significação, de construção de sentido e que faz parte de todo ato de 

linguagem. É um fenômeno sociocultural, com características linguísticas e 

discursivas passíveis de serem observadas, descritas, analisadas e 

interpretadas. (BRAIT, 2001, p. 194) 

 

 

Essa construção de sentido é um dos componentes fundamentais na utilização das 

imagens, mas isso não acontece nas questões analisadas. Percebemos que esse sentido fica 

prejudicado quando as imagens são utilizadas sem uma preocupação de colaborar para a 

interpretação e, consequentemente, resolução das questões. O processo de interação é 

superficial e mantido somente porque as imagens e as questões, de certa forma, tratam do 

mesmo tema.  

Com exceção da atividade 1, do livro Praticando Matemática (Pág. 169, Fig. 78), 

texto Calculadora – Como usar as teclas de memória, que busca ensinar o aluno a manusear 

uma calculadora por meio de dicas, as demais atividades utilizam a imagem pela imagem, 

onde essas não estabelecem uma interação direta com as questões, colaborando muito pouco, 

ou não colaborando para o entendimento e resolução das questões. São usadas apenas para 

que o aluno observe a imagem e identifique retas, ângulos etc., retirando delas informações 

matemáticas muito óbvias, sem que haja um trabalho de construção de sentido, isso é 

perceptível na atividade 2 do livro A Conquista da Matemática (Pág. 146, Fig. 54). Algumas, 

ainda, são utilizadas apenas como um acessório, sendo dispensáveis na grande maioria das 

questões, como é o caso das imagens da atividade 1 (Pág. 138-139, Fig. 47-48) e atividade 3 
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(Pág. 152-153, Fig. 60-61) do livro A Conquista da Matemática; atividade 1, questão 2 (Pág. 

170, Fig. 79); e a atividade 3, questões 87, 88, 89, 91 e 92 (Pág. 184-188, Fig. 93-97) do livro 

Praticando Matemática. 

É lamentável o desperdício de possibilidades de exploração da matemática e de outros 

conteúdos de outras áreas que ocorre somente pelo uso da imagem pela imagem nas questões 

analisadas. É como se na busca por mostrar que o livro propõe um ensino de matemática mais 

integrado, crítico, contextualizado e dinâmico, as imagens estivessem ali para dizer “somos 

modernos”, “somos coloridos”, “olha, usamos bastante imagens”, “elas estão relacionadas 

ao dia a dia do aluno”, ―elas mostram a matemática presente em vários contextos‖, mas que 

de fato, lamentavelmente, não é isso que constatamos em nossa análise. 

Dessa forma, o que vimos é que não há interação de fato entre questões e imagens. O 

que constatamos é que ocorre uma espécie de ―interação superficial‖, pelo simples fato de as 

imagens, em geral, retratarem o assunto que as questões abordam. Mas não é esse o tipo de 

interação que buscávamos, até porque sabemos que interação é muito mais que apenas tratar 

do mesmo assunto. Ela envolve descrição, análise e interpretação, e isso não ocorre nas 

questões analisadas em relação às imagens. 

A segunda categoria da qual lançamos mão de nossos comentários e constatações é a 

Categoria relações de interação e completude entre as atividades e o conteúdo 

explorado. Nessa categoria, buscamos analisar se são estabelecidas relações de interação e 

completude entre as atividades e os conteúdos. 

A interação entre o conteúdo e as questões que o antecedem e que o sucedem é 

fundamental, pois são essas questões que possibilitam ao aluno a predição do conteúdo, a 

formulação de hipóteses, a aprendizagem mais significativa do assunto, a resolução de 

problemas, a solução de dúvidas, mostrando o que foi apreendido e o que não foi. Quando 

essas questões, embora explorem o assunto, se apresentam de maneira mecânica e superficial, 

trabalhando o conceito pelo conceito e o cálculo pelo cálculo, comprometem a aprendizagem 

do aluno que internaliza a informação da mesma forma, não conseguido interligar o conteúdo 

matemático a outros conteúdos, nem a outras áreas de conhecimento e nem à própria vida. 

Nas atividades analisadas, nenhuma estabelece relações de interação e completude 

entre o conteúdo explorado e as questões trabalhadas. Apresentam uma intenção de interação, 

exigindo resposta superficial, não proporcionando a reflexão frente ao conteúdo explorado. As 

questões não possibilitam ao aluno a elaboração de hipóteses, sugestões de caminhos para se 

chegar à solução, estratégias de compreensão etc. O nível de entendimento solicitado é muito 
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aparente frente à grandeza dos conteúdos explorados e à necessidade de entendimento de 

galguns desses conteúdos para a vida dos alunos, como é o caso da atividade 2 (Pág. 148-149, 

Fig. 55-57) do livro A Conquista da Matemática, que explora o conteúdo de Geometria do 

qual o aluno necessitará, não apenas para a aprendizagem de outros conteúdos, mas até para a 

própria vida; e, também, o conteúdo explorado na atividade 1 (Pág.171-172, Fig. 80-81) do 

livro Praticando Matemática, que explora o conteúdo Adição e Subtração de Números 

Naturais, que também é um conteúdo que independentemente da profissão que esse aluno 

venha a ter, ele necessitará desse conhecimento para sua vida. 

Podemos observar, olhando as questões das atividades – como exemplo indicamos a   

atividade 3, do livro A Conquista da Matemática (Pág. 153-154, Fig. 63-64) –,  que as 

questões, de maneira geral, poderiam envolver o conteúdo de forma mais significativa para o 

aluno, ajudando-o a repensar o conteúdo matemático estudado em outras situações, 

aumentando o grau de entendimento e ―do fazer sentido‖ e, para isso, é preciso aprofundar o 

nível de reflexão das atividades, tornando-as mais interativas não apenas com o conteúdo, mas 

também com a própria vida do aluno. 

Dessa forma, concluímos que as atividades não estabelecem relações de interação e 

completude com o conteúdo ao qual elas se referem. 

 A terceira categoria analisada e que apresentaremos nossos comentários e 

constatações é a Categoria atividade responsiva à vida. Nessa categoria, buscamos analisar 

se as atividades propõem uma atitude responsiva frente à vida.  

Entendemos responsividade à vida como o ato que se instaura na relação entre a 

atividade e o conhecimento e que implica uma tomada de posição, ou seja, aquilo que é 

proposto na atividade e o modo como é proposto será sempre resposta ao modo de apreender 

o mundo. 

Sabemos que toda resposta é, de certa forma, responsiva, pois ela está sempre 

respondendo a um questionamento feito, de uma determinada forma, por uma determinada 

pessoa, em um determinado contexto. No caso das atividades analisadas, o que buscávamos 

saber era se as atividades eram responsivas à vida, ou seja, se contribuíam para uma reflexão 

ativa do conteúdo trabalhado frente à vida. 

Bakhtin (2010a) afirma que toda compreensão é de natureza ativamente responsiva, ou 

seja, a compreensão responsiva é um aspecto intrínseco aos processos interativos 

concretizados pelos seres humanos. Dessa forma, um discurso escrito consiste num modo de 

orientação discursiva para autor e leitor, no nosso caso, o autor do LD/M e o aluno. Dessa 
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forma, o autor produz a atividade tendo como foco um leitor – o aluno do 6º ano, de escola 

pública, do Brasil – e as perspectivas de aprendizagem que ele autor acha que são importantes 

para o aluno desse nível e desse contexto. Já o aluno orienta suas respostas tendo em vista o 

que ele supõe que compreendeu do conteúdo estudado. Essa dupla orientação, presente na 

atividade e na leitura/resposta do enunciado, instaura a relação dialógica entre os sujeitos, o 

que caracteriza a enunciação. 

Para Bakhtin, o fundamento de toda linguagem é a relação com o outro, ou seja, o 

dialogismo. A linguagem é dialógica. A vida é dialógica. O homem é dialógico. Tudo vem ao 

homem por meio da palavra do outro, palavra essa carregada de ideologia.  Bakhtin acreditava 

que o sujeito que produz um discurso não quer uma compreensão passiva que somente levaria 

à repetição de seu pensamento, mas almeja respostas que evidenciem adesão, concordância 

ou, contrariamente, objeção às ideias expostas etc. O sujeito bakhtiniano toma atitudes, pensa, 

reflete e gera respostas responsivas à vida. 

Mas o sujeito que responde às atividades avaliadas, embora responsivo, não precisa 

refletir sobre as questões, justamente por elas não exigirem atitudes reflexivas que pensem o 

conteúdo matemática aplicado à vida. Por isso, em todas as atividades analisadas, as questões 

não se apresentaram de forma responsiva à vida. Elas apenas trabalharam o conteúdo pelo 

conteúdo, sem levar o aluno a refletir sobre a importância do assunto ao qual elas se referem e 

sem ajudá-los a responder a outras questões até mesmo da vida prática. Sabemos que as 

atividades são responsivas porque geram respostas, e como já afirmamos anteriormente, toda 

resposta é responsiva a algo, mas no caso das atividades em questão, elas não são responsivas 

frente à vida, porque ser responsivo frente à vida exige uma atitude reflexiva, não podendo ser 

vista apenas como uma prática de linguagem qualquer, pois é a responsividade que traz a 

existência da linguagem, tendo em vista que, a responsividade à vida não existe apenas no 

responder mecânico a um determinado discurso, mas busca responder à vida, a outros 

enunciados já postos socialmente em outro contexto histórico-social.  

Dessa forma, podemos dizer que, a partir do aspecto de responsividade à vida que 

almejamos, as atividades não são responsivas. Poderíamos pegar qualquer uma para 

exemplificar, mas, como exemplo, nos deteremos à atividade 3 (Pág. 153-154, Fig. 63-64) do 

livro A Conquista da Matemática. Nessa atividade, que envolve o conteúdo de Volume e 

Capacidade, em nenhum momento é realizado um questionamento que leve o aluno a refletir 

sobre o consumo de água, o volume necessário para abastecer uma cidade ou para atender às 
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necessidades de uma família de baixa renda. Situações desse tipo é que levariam o aluno a 

uma reflexão responsiva do conteúdo matemático em suas vidas 

Embora Bakhtin (2010b) afirme que o sujeito, ao produzir um discurso, não tem uma 

compreensão passiva, o que percebemos é que as questões induzem à formação de um sujeito 

não reflexivo, é como se houvesse uma espécie de jogo em que elas dão a entender que serão 

responsivas, discursivas, interativas, dialógicas, mas que essas características não se 

concretizam, ficando numa condição em que, embora aponte para esse caminho, não chegam 

a percorrê-lo, o que é lamentável. 

Agora, apresentaremos a última categoria analisada, da qual lançaremos mão dos 

nossos comentários e constatações, que é a Categoria enunciado e mundo da vida na 

matemática. Nessa categoria, buscamos analisar se as atividades propõem um conteúdo 

matemático voltado para o mundo da vida. 

No capítulo 3 (Pág. 60), vimos o conceito de mundo da vida que, segundo Bakhtin 

(2010c), é o mundo que nós criamos, conhecemos, contemplamos, em que vivemos e 

morremos. É também o mundo que oferece um lugar para os nossos atos, os quais são 

realizados uma única vez no decorrer singular e irrepetível da nossa vida realmente vivida e 

experimentada. É o mundo onde tudo que fazemos tem implicações éticas, pois a vida é um 

evento aberto ainda não terminado e somente no mundo da vida o homem pode ostentar a 

unicidade irrepetível da vida como uma experiência humana. Esse mundo confronta com o 

que ele chamou de mundo da cultura, que é aquele no qual os atos da nossa atividade são 

objetivados ou representados, o mundo onde não temos responsabilidade ética, onde não 

podemos fazer nada, pois a estética é fechada, acabada. 

Ao propor analisar as atividades presentes nos LD/M, somos conscientes do processo 

de didatização por elas sofrido. Sabemos que ao didatizar uma atividade, ao teoretizar um 

conteúdo, mesmo que ele apresente dados reais, em uma situação real, é apenas uma situação 

ficcional, que faz parte do mundo da cultura, que é o mundo fechado, onde as coisas já estão 

prontas e onde não há espaço para a interação. Por mais que aproximemos a atividade de 

situações reais do mundo da vida, ela não se comunica com a vida, é uma ficção, e o único 

relacionamento possível com esse mundo é que o sujeito aprendiz pode pegar o conhecimento 

didatizado na atividade e utilizá-lo, observando as implicações desse no mundo da vida. 

Dessa forma, a escola é a maior responsável pela didatização do conteúdo, e ao 

realizar a separação entre o que está problematizado na teoria e o que é vivido na prática, cria 

um abismo entre o aluno e a aquisição do conhecimento da forma como é almejado. Para que 
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essa separação não aconteça, é necessário um projeto arquitetônico 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010b [1919]) de um mundo que é real (vivido) em constante 

interação com o mundo da teoria, mas, pensado a partir da vida vivida para que tenha sentido 

real na aprendizagem da escola. Isso é uma atividade difícil, sendo necessário conhecimento e 

muito trabalho, além de uma reformulação de todo o material didático. 

Hoje, se busca um ensino, se não aplicado à vida, pelo menos contextualizado, o que 

já é um grande avanço. Nos livros avaliados, constatamos que há um quase fazer, um quase 

conseguir, mas faltaram questionamentos que induzam o aluno à percepção do conteúdo em 

sua vida, à aplicação da informação ao dia a dia, trazer a matemática que ele realiza na vida e 

relacioná-la com a matemática realizada na escola e vice-versa. Essa ruptura entre o fazer na 

vida e o fazer na escola, esse não perceber-se como um ser que faz, vive e precisa da 

matemática em seu dia a dia, é o que, muitas vezes, condena o aluno ao fracasso matemático e 

faz com que tenhamos índices de reprovação como os já apresentados na Fig. 4 (Pág. 76). 

Observando as atividades de ambos os livros, constatamos que elas estão 

contextualizadas, de certa forma são adequadas ao nível de ensino, exploram, embora 

mecanicamente, o conteúdo a que se propõem, mas não conseguem levar o aluno a perceber a 

utilização da matemática significativamente à vida.  

Ao começar a análise do material, a impressão que nós tínhamos era de que as 

questões fariam o movimento de trazer a matemática da vida para a escola e/ou de levar a 

matemática da escola para a vida. Em algumas questões – ver atividade 3, questão 2 (Pág. 

155, Fig. 66) do livro A Conquista da Matemática; e a atividade 1, questão 1 (Pág. 173, Fig. 

82) do livro Praticando Matemática –, esse mundo da vida se insinua de forma mais 

contundente, mas não consegue se realizar. Talvez essa realização ocorra em sala de aula, no 

discurso do professor e/ou na didática empregada, mas isso não é o objeto desta pesquisa, 

nosso objeto é observar se, como e até que ponto os LD/M propõem um ensino de matemática 

voltado ao mundo da vida, e constatamos que, infelizmente, isso não acontece. O mundo da 

vida fica numa condição de ―quase acontece‖, ―quase ocorre‖, ―quase houve‖. Essa condição 

de ―quase‖ colabora para um processo de ensino e aprendizagem superficial, mecânico e sem 

significação, pois o aluno não se percebe fazendo e, mais ainda, necessitando e vivenciando a 

matemática em sua vida.  

Sabendo que o enunciado é uma construção linguística que está inserida em um 

contexto social e que as ideologias presentes nesses enunciados são determinadas pelo 

contexto político-social em que vive e envolve a pessoa que o produz, constatamos que 
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enunciado e mundo da vida possuem uma relação intrínseca, pois é na vida que o enunciado 

se constrói e se realiza, assim como a vida também se constrói e se realiza no enunciado. 

Dessa forma, se nas atividades analisadas os enunciados estivessem voltados para o mundo da 

vida o nível das questões seria outro, pois elas explorariam os conteúdos aos quais se referem, 

dando a eles uma aplicabilidade à vida e colaborando para que o aluno refletisse esse 

conteúdo apreendido em seu dia a dia, dessa forma a matemática deixaria de ser uma 

disciplina dura e impossível de inferência – é assim que ela geralmente é concebida –, o que 

certamente contribuiria para uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos e isso 

poderia ajudar o aluno a lidar mais efetivamente com a matemática na escola e na vida. 
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6. CONCLUSÕES INCONCLUSAS 

 

Iniciamos esta pesquisa com o objetivo geral de investigar livros didáticos de 

Matemática do 6º ano do EF mais adotados no PNLD nos triênios 2011-2013 e 2014-2016, a 

fim de identificar se, como e até que ponto esses livros propõem um ensino de matemática 

voltado ao mundo da vida. Essa investigação com essa natureza deve, necessariamente, 

considerar uma série de fatores, tais como: estar situada em um Programa de Estudos da 

Linguagem, área de concentração em Estudos em Linguística Aplicada e na linha de pesquisa 

Estudo de Práticas Discursivas; por exigir e envolver conhecimentos de uma área tão distinta 

da minha área de formação e atuação; e por buscar fundamentação na teoria bakhtiniana 

quando, em geral, os pesquisadores não estabelecem a relação dessa teoria com a matemática. 

Não buscamos aqui apresentar uma análise definitiva, mas uma interpretação sobre o mundo 

da vida na matemática sob a perspectiva de Bakhtin.  

No capítulo 1, na Introdução deste trabalho, apresentamos as nossas questões de 

pesquisa e os objetivos que pretendíamos alcançar. Em seguida, no capítulo 2, apresentamos 

um breve relato da história da matemática, onde vimos que essa ciência enfrentou e enfrenta 

sérias dificuldades, desde sua implantação até os dias atuais. Vimos também que, da criação 

da primeira faculdade (1934), onde o ensino de matemática esteve ligado ao ensino das 

engenharias, até antes da Segunda Guerra Mundial, havia uma tímida pesquisa em 

matemática. Em seguida, vimos várias proposições de mudanças para a educação e, 

consequentemente, para o ensino da matemática, como por exemplo: o MMM, os PCN, o 

PISA, o Prova Brasil, o PNLD etc., enfim, várias tentativas que obtiveram êxito, mas não o 

que se almejava, demonstrando que ainda há muito a se fazer.   

Após os estudos da implantação e evolução do ensino da matemática no Brasil, no 

capítulo 3, apresentamos a nossa fundamentação teórica, definindo o conceito de linguagem 

por nós adotado nesta pesquisa, onde, por meio de uma linguagem dialógica, baseada numa 

prática discursiva e sociointeracionista definimos o mundo da vida a partir dos estudos 

bakhtiniamos, que nada mais é que o mundo onde a vida acontece. Essa fundamentação nos 

deu a segurança de que necessitávamos para desenvolver o capítulo 4, onde justificamos essa 

pesquisa dentro da LA, já que ela estuda a linguagem em situação de uso, o que vai ao 

encontro da concepção de linguagem dialógica e a concepção de mundo da vida por nós 

adotadas. 
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No capítulo 5 analisamos as obras selecionadas e chegamos às respostas das questões 

que foram as motivadoras da pesquisa aqui realizada. E agora, aqui, no capítulo 6, 

apresentaremos nossas conclusões inconclusas acerca do mundo da vida e da Matemática. 

Portanto, minha proposta para este momento é de, a partir das análises dos dados, reapresentar 

as questões de pesquisa e, a partir delas, promover reflexões sobre as contribuições da teoria 

bakhtiniana de mundo da vida à Matemática. Dessa forma, na introdução deste trabalho (Pág. 

24) apresentei as questões que desencadearam a pesquisa aqui desenvolvida, que são elas: A 

abordagem das atividades presentes nos LD/M é responsiva à vida e busca um ensino de 

Matemática voltado para a formação do cidadão?; Como os enunciados presentes nas 

atividades do LD/M consideram os conteúdos direcionados para o mundo da vida?. 

Pensando nessas questões, tentarei respondê-las a partir dos conhecimentos 

construídos aqui nesta pesquisa. Dessa forma, retomando a primeira questão que busca saber 

se a abordagem das atividades apresentada nos LD/M é responsiva à vida e se busca um 

ensino de Matemática voltado para a formação do cidadão?, constatamos que: 

De acordo com Bakhtin (2010a, p. 297), ―cada enunciado deve ser visto antes de tudo 

como uma resposta aos enunciados precedentes [...]‖, ou seja, todo enunciado é responsivo, 

pois eles sempre estão respondendo a algo e utilizando-se de outros discursos para responder. 

Por isso que a resposta a esse primeiro questionamento exige cautela, pois em um primeiro 

olhar para o livro podemos acreditar que os discursos são responsivos à vida, mas ao analisá-

los de forma mais profunda, constatamos que não. Quando falamos em responsividade frente 

à vida, o que buscamos, como já dissemos, são enunciados que sejam reflexivos e que 

possibilitem compreender, interpretar, produzir, avaliar, debater as visões e ideias do mundo a 

partir da interação com o autor, através do enunciado, contribuindo, dessa forma, para a 

formação do cidadão. Nesse aspecto, os enunciados das atividades analisadas deixam a 

desejar. Existe um ―quase‖ fazer, um ―quase‖ ser, uma ―quase‖ responsividade à vida, mas 

que não se concretizam ao longo das atividades.  

Consideramos nesta pesquisa enunciado como a real unidade da comunicação 

discursiva. É aquilo que pode ser visto ou ouvido, ou seja, o enunciado é a materialidade 

linguística e, como tal, pode ser repetido em várias outras situações comunicativas, sendo que 

a cada vez que é repetido ele ganha um novo significado, pois fará parte de uma nova 

situação, de um novo contexto. Assim, constatamos que os enunciados apresentados nas 

atividades são, de certa forma, contextualizados, pois além de abordarem o conteúdo a que se 

propõem, procuram ligá-los ao universo do aluno. O problema está nessa ligação, pois a faz 
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de forma superficial e mecânica, o que não contribui muito para a apropriação da 

compreensão e interpretação do conteúdo. Com isso, os enunciados não possibilitam a 

construção do conhecimento científico pelo aluno, para que este se aproprie do saber 

matemático em questão e desenvolva, além do conhecimento matemático, valores éticos 

mediante os avanços da ciência e socialmente relevantes. 

As atividades, além de manterem uma contextualização superficial, não conseguem 

cumprir o papel de responsivas à vida. Considerando que a responsividade à vida é quando os 

enunciados têm um potencial maior de influenciar os sujeitos do discurso, levando-os a uma 

reflexão frente ao que ele está sendo interpelado e à ação disso em suas vidas. Dessa forma, 

percebemos que os enunciados das questões são responsivos, pois já afirmamos neste trabalho 

diversas vezes que responsivo todo enunciado o é, mas responsivos à vida eles não são, pois é 

como se algo os impedisse de ir além do questionamento superficial, da abordagem comum, 

fazendo com que a responsividade à vida não ocorra. O aluno, ao se ver diante dos enunciados 

das atividades analisadas, não fará uma reflexão que o conduzirá à compreensão e à 

interpretação. Os enunciados estão no limiar da superficialidade, o que induzirá o aluno a 

respostas também superficiais, despidas de ações reflexivas e interpretativas e, dessa forma, o 

aluno, ao responder mecanicamente, reproduz ―uma aprendizagem‖ superficial e deficitária 

que trará consequências sérias a sua formação. 

Assim, para que as atividades avaliadas sejam responsivas à vida, a mudança deveria 

ocorrer nos enunciados, na maneira de tratar o assunto. As perguntas deveriam ser construídas 

de forma mais aprofundadas, levando o aluno a refletir sobre o conteúdo e sua importância 

para a vida e para a matemática. Ao invés de usar uma imagem apenas para que o aluno 

identifique elementos matemático (ver atividade 2, do livro A Conquista da Matemática, Pág. 

142-149), poderia utilizá-la para que o aluno percebesse como a matemática se faz presente, 

qual a importância dela para a vida, como o aluno pode fazer uso do conhecimento 

matemático em seu dia a dia etc., isso o ajudaria a desenvolver uma atitude responsiva não só 

diante da matemática, mas também diante da própria vida. 

A segunda questão trata de como os enunciados presentes nas atividades do LD/M 

consideram os conteúdos direcionados para o mundo da vida. 

A construção da resposta a essa questão também nos surpreendeu. Pois em um 

primeiro contato com as atividades, pela forma aparentemente interativa que elas se 

apresentavam, parecia que o mundo da vida estava ali presente, pronto para ser apresentado. 
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Mas, mais uma vez, ficamos somente no âmbito do propósito, pois o mundo da vida não 

aconteceu. 

As atividades mantêm uma falsa aproximação com a vida. Não podemos identificar se 

essa falsa aproximação é proposital, se é porque não se sabe como fazer a aproximação com a 

vida, ou porque não se quer fazer... mas a verdade é que ela não acontece. Quando olhamos as 

atividades, em um primeiro momento, sem um conhecimento aprofundado do que é o mundo 

da vida, acreditamos que ele está presente. Ao nos debruçarmos sobre os estudos bakhtinianos 

e de outros autores que versam sobre o assunto – Oliveira (2016), Casado Alves (2016), 

Faraco (2007 e 2009), dentre outros – constatamos que, infelizmente, o mundo da cultura 

domina os livros didáticos analisados, não dando espaço ao mundo da vida que, muitas vezes, 

é relegado.  

Sabemos que o mundo da vida é o mundo em que vivemos e onde a vida acontece, e 

que há uma separação entre a realidade concreta (mundo da vida) e a ciência ou investigação 

dessa realidade (mundo da cultura), sendo o conhecimento teórico insuficiente para a 

apreensão desse mundo da vida, ou seja, ele não consegue tocar a vida real e, dessa forma, 

apenas tenta reproduzi-la, mas será sempre uma representação. Levando isso para o contexto 

escolar, especificamente para as questões aqui avaliadas, vimos a necessidade de o cotidiano 

da vida estar presente na escola, pois caso isso não aconteça teremos um dualismo entre os 

dois mundos que, embora diferentes, podem e devem interagir, seja por meio da escrita, da 

leitura, de atividades etc. 

As atividades avaliadas, aparentemente, tentam estabelecer uma interação entre os dois 

mundos, mas, infelizmente, não conseguem, pois falta explorar o conteúdo matemático, 

instigando o aluno a perceber que, muitas vezes, ele já explora e vivencia em sua vida esse 

conteúdo, mas, infelizmente, as atividades não conseguem fazer isso. E não conseguem fazer 

porque o ensino de matemática ainda está muito preso à rigidez e à impessoalidade. A 

matemática ainda é ―vendida‖, embora tantos discursos e até práticas que demonstram o 

contrário, como disciplina dura e impossível de inferência. Por mais que os documentos 

oficiais propaguem outros discursos, não é isso que percebemos a partir dos livros analisados 

e nem o que constatamos nas análises educacionais realizadas pelo Prova Brasil, SAEB, PISA 

etc. 

Dessa forma, constatamos que o cotidiano da vida precisa estar presente dentro da 

escola, dentro das aulas de Matemática, pois a matemática precisa ser vista, não apenas como 

ciência, mas como atividade humana, já que sua aprendizagem ―[...] em sala de aula é um 
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momento de interação entre a matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a 

matemática formal, e a matemática como atividade humana‖ (SCHLIEMANN, CARRAHER 

E CARRAHER, 2006, p. 12). Mas, isso só será possível com uma mudança na forma de 

conceber e propagar o ensino da matemática, pois enquanto ao professor, em sua formação, 

for dada a ideia de que a matemática é feita de verdades absolutas e representa o domínio do 

conhecimento incontestável, o ensino de matemática não mudará. 

Assim, pensar o LD/M sob uma perspectiva de linguagem dialógica e 

sociointeracionista a partir da LA foi um grande desafio para nós, principalmente pela ideia 

tão propagada e difundida de que a matemática é uma verdade inquestionável, 

descontextualizada, abstrata e que mantém um incessante trabalho com números e fórmulas, 

que muitas vezes não possuem significados. Além disso, ela se caracterizou como uma ciência 

autoritária, impondo sempre aos alunos seus conceitos e constituindo seus professores como 

donos da verdade, reduzindo os estudantes a meros receptadores e sem poder de decisão.  

Só que nós acreditamos que ser dialógico remete à situação de ser sociointeracionista, 

e essas características não cabem dentro de uma ciência que se propaga como exata, pois 

dialogismo não é exatidão, é descoberta, interação, conhecimento, e essas características são 

livres, não aceitam a rigidez da verdade inquestionável, da exatidão. 

Assim, chegamos ao final dessas pesquisas conscientes de que alcançamos nossos 

objetivos – geral e específicos – e conseguimos responder às questões que motivaram esse 

estudo. Os resultados colhidos não foram o que almejávamos, pois desejávamos ver o LD/M 

responsivo à vida e voltado ao mundo da vida, mas, infelizmente, não foi essa a nossa 

constatação. Ao mesmo tempo, nos sentimos felizes por fortalecer um elo ainda pouco 

explorado – LA e Matemática – e de poder constatar que, embora não se tenha um ensino de 

matemática responsivo à vida e nem voltado ao mundo da vida, já temos esta pesquisa que 

esperamos ser um passo dado no caminho da propagação das teorias bakhtinianas no ensino 

da matemática. Por isso, nomeamos este capítulo de Conclusões Inconclusas, justamente por 

sabermos ser este apenas o início de um vasto campo de pesquisas que analisam a matemática 

sob o viés da LA e da teoria de Bakhtin. 
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ANEXO 01 

 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA
26

 

 

Nível Escore 

mínimo 

Percentual 

de estudantes 

no nível 

Características das tarefas 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

669 

 

 

 

OCDE: 2,31% 

Brasil: 0,13% 

No Nível 6, os estudantes são capazes de conceituar, 

generalizar e utilizar informações com base em suas 

investigações e em modelagem de situações-problema 

complexas. Conseguem estabelecer ligações entre diferentes 

fontes de informação e representações, e de transitar entre 

elas com flexibilidade. Os estudantes situados neste nível 

utilizam pensamento e raciocínio matemáticos avançados. 

São capazes de associar sua percepção e sua compreensão a 

um domínio de operações e relações matemáticas 

simbólicas e formais, de modo a desenvolver novas 

abordagens e estratégias para enfrentar novas situações. Os 

estudantes situados neste nível são capazes de formular e 

comunicar com precisão suas ações e reflexões relacionadas 

a constatações, interpretações e argumentos, bem como de 

adequá-las às situações originais. 

 

 

5 

 

 

607 

 

 

OCDE: 8,37% 

Brasil: 0,77% 

No Nível 5, os estudantes são capazes de desenvolver 

modelos para situações complexas e trabalhar com eles, 

identificando restrições e especificando hipóteses. 

Conseguem selecionar, comparar e avaliar estratégias 

adequadas de resolução de problemas para lidar com 

problemas complexos relacionados a esses modelos. Os 

estudantes situados neste nível são capazes de trabalhar 

estrategicamente, utilizando habilidades de pensamento e 

raciocínio abrangentes e bem desenvolvidas, representações 

conectadas de maneira adequada, caracterizações simbólicas 

e formais, e percepção relativa a essas situações. São 

                                                           
26

 Apresenta a descrição dos seis níveis de proficiência da escala de matemática do PISA 2015, bem como o 

percentual de estudantes da OCDE e do Brasil em cada nível, com base na edição de 2012, uma vez que não 

houve novos itens em 2015. Informações retiradas do link: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf> 
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capazes de refletir sobre suas ações e de formular e 

comunicar suas interpretações e seu raciocínio. 

 

 

4 

 

 

545 

 

 

OCDE: 

18,60% 

Brasil: 3,09% 

No Nível 4, os estudantes conseguem trabalhar de maneira 

eficaz com modelos explícitos para situações concretas 

complexas, que podem envolver restrições ou exigir 

formulação de hipóteses. São capazes de selecionar e 

integrar diferentes representações, inclusive representações 

simbólicas, relacionando-as diretamente a aspectos de 

situações da vida real. Nesses contextos, os estudantes 

situados neste nível são capazes de utilizar habilidades 

desenvolvidas e raciocínio, com flexibilidade e alguma 

percepção. São capazes de construir e comunicar 

explicações e argumentos com base em interpretações, 

argumentos e ações. 

 

3 

 

482 

 

OCDE: 

24,81% 

Brasil:  

8,58% 

No Nível 3, os estudantes são capazes de executar 

procedimentos descritos com clareza, inclusive aqueles que 

exigem decisões sequenciais. Conseguem selecionar e 

aplicar estratégias simples de resolução de problemas. Os 

estudantes situados neste nível são capazes de interpretar e 

utilizar representações baseadas em diferentes fontes de 

informação e de raciocinar diretamente a partir delas. 

Conseguem desenvolver comunicações curtas que relatam 

interpretações, resultados e raciocínio. 

 

2 

 

420 

 

OCDE: 

22,55% 

Brasil: 

17,18% 

No Nível 2, os estudantes são capazes de interpretar e 

reconhecer situações em contextos que não exigem mais do 

que inferência direta. São capazes de extrair informações 

relevantes de uma única fonte e de utilizar um modo 

simples de representação. Os estudantes situados neste nível 

conseguem empregar algoritmos, fórmulas, procedimentos 

ou convenções de nível básico. São capazes de raciocinar 

diretamente e de fazer interpretações literais dos resultados. 

 

1 

 

358 

 

OCDE: 

14,89% 

Brasil: 

26,51% 

No Nível 1, os estudantes são capazes de responder a 

questões definidas com clareza, que envolvem contextos 

conhecidos, nas quais todas as informações relevantes estão 

presentes. Conseguem identificar informações e executar 

procedimentos rotineiros de acordo com instruções diretas 

em situações explícitas. São capazes de executar ações 

óbvias e dar continuidade imediata ao estímulo dado. 
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Abaix

o de 1 

 OCDE: 8,47% 

Brasil: 

43,74% 

A OCDE não especifica as habilidades desenvolvidas 

(BRASIL, 2015c, p 151-152).  
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ANEXO 02 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA
27

 

Descrição do nível – O estudante provavelmente é capaz de: 

Nível 5º Ano Ensino Fundamental Nível 9º Ano Ensino Fundamental 

Nível 1: 

125-150 

Grandezas e medidas  

• Determinar a área de figuras 

desenhadas em malhas 

quadriculadas por meio de 

contagem. 

Nível 1: 

200-225 

Números e operações; álgebra e 

funções 

• Reconhecer o maior ou o menor 

número em uma coleção de números 

racionais, representados na forma 

decimal.  

Tratamento de informações  

• Interpretar dados apresentados em 

tabela e gráfico de colunas. 

Nível 2: 

150-175 

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Resolver problemas do cotidiano 

envolvendo adição de pequenas 

quantias de dinheiro.  

Tratamento de informações  

• Localizar informações, relativas 

ao maior ou menor elemento, em 

tabelas ou gráficos. 

Nível 2: 

225-250 

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Reconhecer a fração que 

corresponde à relação parte-todo entre 

uma figura e suas partes hachuradas.  

• Associar um número racional que 

representa uma quantia monetária, 

escrito por extenso, à sua 

representação decimal.  

• Determinar uma fração irredutível, 

equivalente a uma fração dada, a 

partir da simplificação por três. 

Tratamento de informações  

• Interpretar dados apresentados em 

um gráfico de linha simples.  

• Associar dados apresentados em 

gráfico de colunas a uma tabela. 

Nível 3: 

175-200 

Espaço e forma  

• Localizar um ponto ou objeto em 

uma malha quadriculada ou 

croqui, a partir de duas 

coordenadas ou duas ou mais 

Nível 3: 

250-275 

Espaço e forma 

• Reconhecer o ângulo de giro que 

representa a mudança de direção na 

movimentação de pessoas/objetos.  

• Reconhecer a planificação de um 
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referências.  

• Reconhecer, dentre um conjunto 

de polígonos, aquele que possui o 

maior número de ângulos.  

• Associar figuras geométricas 

elementares (quadrado, triângulo e 

círculo) a seus respectivos nomes.  

Grandezas e medidas  

• Converter uma quantia, dada na 

ordem das unidades de real, em 

seu equivalente em moedas.  

• Determinar o horário final de um 

evento a partir de seu horário de 

início e de um intervalo de tempo 

dado, todos no formato de horas 

inteiras.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Associar a fração ¼ a uma de 

suas representações gráficas.  

• Determinar o resultado da 

subtração de números 

representados na forma decimal, 

tendo como contexto o sistema 

monetário.  

Tratamento de informações  

• Reconhecer o maior valor em 

uma tabela de dupla entrada cujos 

dados possuem até duas ordens.  

• Reconhecer informações em um 

gráfico de colunas duplas. 

sólido simples, dado através de um 

desenho em perspectiva.  

• Localizar um objeto em 

representação gráfica do tipo planta 

baixa, utilizando dois critérios: estar 

mais longe de um referencial e mais 

perto de outro.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar uma fração irredutível, 

equivalente a uma fração dada, a 

partir da simplificação por sete.  

• Determinar a soma, a diferença, o 

produto ou o quociente de números 

inteiros em situações-problema.  

• Localizar o valor que representa um 

número inteiro positivo associado a 

um ponto indicado em uma reta 

numérica.  

• Resolver problemas envolvendo 

grandezas diretamente proporcionais, 

representadas por números inteiros. 

Tratamento de informações  

• Associar dados apresentados em 

tabela a gráfico de setores.  

• Analisar dados dispostos em uma 

tabela simples.  

• Analisar dados apresentados em um 

gráfico de linha com mais de uma 

grandeza representada. 

 

Nível 4: 

200-225 

Espaço e forma  

• Reconhecer retângulos em meio 

a outros quadriláteros.  

• Reconhecer a planificação de 

uma pirâmide dentre um conjunto 

de planificações. Grandezas e 

medidas  

• Determinar o total de uma 

Nível 4: 

275-300 

Espaço e forma  

• Localizar um ponto em um plano 

cartesiano com o apoio de malha 

quadriculada, a partir de suas 

coordenadas. • Reconhecer as 

coordenadas de um ponto dado em 

um plano cartesiano com o apoio de 

malha quadriculada.  
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quantia a partir da quantidade de 

moedas de 25 e/ou 50 centavos 

que a compõe, ou vice-versa.  

• Determinar a duração de um 

evento cujos horários inicial e 

final acontecem em minutos 

diferentes de uma mesma hora 

dada.  

• Converter uma hora em minutos.  

• Converter mais de uma semana 

inteira em dias.  

• Interpretar horas em relógios de 

ponteiros.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o resultado da 

multiplicação de números naturais 

por valores do sistema monetário 

nacional, expressos em números 

de até duas ordens, e posterior 

adição.  

• Determinar os termos 

desconhecidos em uma sequência 

numérica de múltiplos de cinco.  

• Determinar a adição, com 

reserva, de até três números 

naturais com até quatro ordens.  

• Determinar a subtração de 

números naturais usando a noção 

de completar.  

• Determinar a multiplicação de 

um número natural de até três 

ordens por cinco, com reserva.  

• Determinar a divisão exata por 

números de um algarismo.  

• Reconhecer o princípio do valor 

posicional do Sistema de 

Numeração Decimal.  

• Reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-

• Interpretar a movimentação de um 

objeto utilizando referencial diferente 

do seu. Grandezas e medidas  

• Converter unidades de medidas de 

comprimento, de metros para 

centímetros, na resolução de situação-

problema.  

• Reconhecer que a medida do 

perímetro de um retângulo, em uma 

malha quadriculada, dobra ou se 

reduz à metade quando os lados 

dobram ou são reduzidos à metade. 

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar a soma de números 

racionais em contextos de sistema 

monetário.  

• Determinar o valor numérico de uma 

expressão algébrica de 1º grau 

envolvendo números naturais, em 

situação-problema.  

• Localizar números inteiros negativos 

na reta numérica.  

• Localizar números racionais em sua 

representação decimal.  

Tratamento de informações  

• Analisar dados dispostos em uma 

tabela de dupla entrada. 
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todo, com o apoio de um conjunto 

de até cinco figuras.  

• Associar a metade de um total ao 

seu equivalente em porcentagem.  

• Associar um número natural à 

sua decomposição expressa por 

extenso.  

• Localizar um número em uma 

reta numérica graduada onde estão 

expressos números naturais 

consecutivos e uma subdivisão 

equivalente à metade do intervalo 

entre eles.  

Tratamento de informações  

• Reconhecer o maior valor em 

uma tabela cujos dados possuem 

até oito ordens.  

• Localizar um dado em tabelas de 

dupla entrada. 

Nível 5: 

225-250 

Espaço e forma  

• Localizar um ponto entre outros 

dois fixados, apresentados em uma 

figura composta por vários outros 

pontos.  

• Reconhecer a planificação de um 

cubo dentre um conjunto de 

planificações apresentadas. 

Grandezas e medidas  

• Determinar a área de um terreno 

retangular representado em uma 

malha quadriculada.  

• Determinar o horário final de um 

evento a partir do horário de 

início, dado em horas e minutos, e 

de um intervalo dado em 

quantidade de minutos superior a 

uma hora.  

• Converter mais de uma hora 

inteira em minutos.  

Nível 5: 

300-325 

Espaço e forma  

• Reconhecer que o ângulo não se 

altera em figuras obtidas por 

ampliação/redução.  

• Localizar dois ou mais pontos em 

um sistema de coordenadas.  

Grandezas e medidas  

• Determinar o perímetro de uma 

região retangular, com o apoio de 

figura, na resolução de uma situação-

problema.  

• Determinar o volume através da 

contagem de blocos.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Associar uma fração com 

denominador 10 à sua representação 

decimal.  

• Associar uma situação-problema à 

sua linguagem algébrica, por meio de 
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• Converter uma quantia dada em 

moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 

real em cédulas de real.  

• Estimar a altura de um 

determinado objeto com referência 

aos dados fornecidos por uma 

régua graduada em centímetros.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o resultado da 

subtração, com recursos à ordem 

superior, entre números naturais 

de até cinco ordens, utilizando as 

ideias de retirar e comparar.  

• Determinar o resultado da 

multiplicação de um número 

inteiro por um número 

representado na forma decimal, 

em contexto envolvendo o sistema 

monetário.  

• Determinar o resultado da 

divisão de números naturais, com 

resto, por um número de uma 

ordem, usando noção de 

agrupamento.  

• Resolver problemas envolvendo 

a análise do algoritmo da adição 

de dois números naturais. Resolver 

problemas, no sistema monetário 

nacional, envolvendo adição e 

subtração de cédulas e moedas.  

• Resolver problemas que 

envolvam a metade e o triplo de 

números naturais.  

• Localizar um número em uma 

reta numérica graduada onde estão 

expressos o primeiro e o último 

número representando um 

intervalo de tempo de dez anos, 

com dez subdivisões entre eles.  

equações do 1º grau ou sistemas 

lineares.  

• Determinar, em situação-problema, 

a adição e a multiplicação entre 

números racionais, envolvendo 

divisão por números inteiros.  

• Determinar a porcentagem 

envolvendo números inteiros.  

• Resolver problema envolvendo 

grandezas diretamente proporcionais, 

representadas por números racionais 

na forma decimal. 
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• Localizar um número racional 

dado em sua forma decimal em 

uma reta numérica graduada onde 

estão expressos diversos números 

naturais consecutivos, com dez 

subdivisões entre eles.  

• Reconhecer o valor posicional do 

algarismo localizado na 4ª ordem 

de um número natural.  

• Reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-

todo, com apoio de um polígono 

dividido em oito partes ou mais.  

• Associar um número natural às 

suas ordens, e vice-versa. 

Nível 6: 

250-275 

Espaço e forma  

• Reconhecer polígonos presentes 

em um mosaico composto por 

diversas formas geométricas.  

Grandezas e medidas  

• Determinar a duração de um 

evento a partir dos horários de 

início, informado em horas e 

minutos, e de término, também 

informado em horas e minutos, 

sem coincidência nas horas ou nos 

minutos dos dois horários 

informados.  

• Converter a duração de um 

intervalo de tempo, dado em horas 

e minutos, para minutos.  

• Resolver problemas envolvendo 

intervalos de tempo em meses, 

inclusive passando pelo final do 

ano (outubro a janeiro).  

• Reconhecer que entre quatro 

ladrilhos apresentados, quanto 

maior o ladrilho, menor a 

quantidade necessária para cobrir 

Nível 6: 

325-350 

Espaço e forma  

• Reconhecer a medida do ângulo 

determinado entre dois 

deslocamentos, descritos por meio de 

orientações dadas por pontos cardeais.  

• Reconhecer as coordenadas de 

pontos representados no primeiro 

quadrante de um plano cartesiano.  

• Reconhecer a relação entre as 

medidas de raio e diâmetro de uma 

circunferência com o apoio de figura.  

• Reconhecer a corda de uma 

circunferência, as faces opostas de um 

cubo, a partir de uma de suas 

planificações.  

• Comparar as medidas dos lados de 

um triângulo a partir das medidas de 

seus respectivos ângulos opostos.  

• Resolver problema utilizando o 

Teorema de Pitágoras no cálculo da 

medida da hipotenusa, dadas as 

medidas dos catetos. Grandezas e 

medidas  

• Converter unidades de medida de 
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uma dada região.  

• Reconhecer o m2 como unidade 

de medida de área.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o resultado da 

diferença entre dois números 

racionais representados na forma 

decimal.  

• Determinar o resultado da 

multiplicação de um número 

natural de uma ordem por outro de 

até três ordens, em contexto que 

envolve o conceito de 

proporcionalidade.  

• Determinar o resultado da 

divisão exata entre dois números 

naturais, com divisor até quatro, e 

dividendo com até quatro ordens.  

• Determinar 50% de um número 

natural com até três ordens.  

• Determinar porcentagens simples 

(25%, 50%).  

• Associar a metade de um total a 

algum equivalente, apresentado 

como fração ou porcentagem.  

• Associar números naturais à 

quantidade de agrupamentos de 

1000.  

• Reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-

todo, sem apoio de figuras.  

• Localizar números em uma reta 

numérica graduada onde estão 

expressos diversos números 

naturais não consecutivos e 

crescentes, com uma subdivisão 

entre eles.  

• Resolver problemas por meio da 

realização de subtrações e 

massa, de quilograma para grama, na 

resolução de situação-problema.  

• Resolver problema fazendo uso de 

semelhança de triângulos.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Reconhecer frações equivalentes.  

• Associar um número racional, 

escrito por extenso, à sua 

representação decimal, e vice-versa.  

• Estimar o valor da raiz quadrada de 

um número inteiro aproximando-o de 

um número racional em sua 

representação decimal.  

• Resolver problema envolvendo 

grandezas diretamente proporcionais 

com constante de proporcionalidade 

não inteira.  

• Determinar o valor numérico de uma 

expressão algébrica que contenha 

parênteses, envolvendo números 

naturais.  

• Determinar um valor monetário 

obtido por meio de um desconto ou 

um acréscimo percentual.  

• Determinar o valor de uma 

expressão numérica, com números 

irracionais, fazendo uso de uma 

aproximação racional fornecida. 

Tratamento de informações  

• Resolver problemas que requerem a 

comparação de dois gráficos de 

colunas. 
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divisões, para determinar o valor 

das prestações de uma compra a 

prazo (sem incidência de juros).  

• Resolver problemas que 

envolvam soma e subtração de 

valores monetários.  

• Resolver problemas que 

envolvam a composição e a 

decomposição polinomial de 

números naturais de até cinco 

ordens.  

• Resolver problemas que utilizam 

a multiplicação envolvendo a 

noção de proporcionalidade.  

• Reconhecer a modificação 

sofrida no valor de um número 

quando um algarismo é alterado. • 

Reconhecer que um número não se 

altera ao multiplicá-lo por 1.  

Tratamento de informações  

• Interpretar dados em uma tabela 

simples.  

• Comparar dados representados 

pelas alturas de colunas presentes 

em um gráfico. 

Nível 7: 

275-300 

Espaço e forma  

• Interpretar a movimentação de 

um objeto utilizando referencial 

diferente do seu.  

• Reconhecer um cubo a partir de 

uma de suas planificações 

desenhadas em uma malha 

quadriculada.  

Grandezas e medidas  

• Determinar o perímetro de um 

retângulo desenhado em malha 

quadriculada, com as medidas de 

comprimento e largura 

explicitados.  

Nível 7: 

350-375 

Espaço e forma  

• Reconhecer ângulos agudos, retos 

ou obtusos de acordo com sua medida 

em graus.  

• Reconhecer as coordenadas de 

pontos representados num plano 

cartesiano localizados em quadrantes 

diferentes do primeiro.  

• Determinar a posição final de um 

objeto, após a realização de rotações 

em torno de um ponto, de diferentes 

ângulos, em sentido horário e anti-

horário.  

• Resolver problemas envolvendo 
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• Converter medidas dadas em 

toneladas para quilogramas.  

• Converter uma quantia, dada na 

ordem das dezenas de real, em 

moedas de 50 centavos.  

• Estimar o comprimento de um 

objeto a partir de outro, dado 

como unidade padrão de medida. • 

Resolver problemas envolvendo 

conversão de quilograma para 

grama.  

• Resolver problemas envolvendo 

conversão de litro para mililitro.  

• Resolver problemas sobre 

intervalos de tempo envolvendo 

adição e subtração e com intervalo 

de tempo passando pela meia-

noite.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar 25% de um número 

múltiplo de quatro.  

• Determinar a quantidade de 

dezenas presentes em um número 

de quatro ordens.  

• Resolver problemas que 

envolvem a divisão exata ou a 

multiplicação de números naturais.  

• Associar números naturais à 

quantidade de agrupamentos 

menos usuais, como 300 dezenas.  

Tratamento de informações  

• Interpretar dados em gráficos de 

setores. 

ângulos, inclusive utilizando a Lei 

Angular de Tales sobre a soma dos 

ângulos internos de um triângulo.  

• Resolver problemas envolvendo as 

propriedades de ângulos internos e 

externos de triângulos e quadriláteros, 

com ou sem justaposição ou 

sobreposição de figuras.  

• Resolver problema utilizando o 

Teorema de Pitágoras no cálculo da 

medida de um dos catetos, dadas as 

medidas da hipotenusa e de um de 

seus catetos. Grandezas e medidas  

• Determinar o perímetro de uma 

região retangular, obtida pela 

justaposição de dois retângulos, 

descritos sem o apoio de figuras.  

• Determinar a área de um retângulo 

em situações-problema.  

• Determinar a área de regiões 

poligonais desenhadas em malhas 

quadriculadas.  

• Determinar o volume de um cubo ou 

de um paralelepípedo retângulo sem o 

apoio de figura.  

• Converter unidades de medida de 

volume, de m3 para litro, em 

situações-problema.  

• Reconhecer a relação entre as áreas 

de figuras semelhantes.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o quociente entre 

números racionais, representados na 

forma decimal ou fracionária, em 

situações-problema.  

• Determinar a soma de números 

racionais dados na forma fracionária e 

com denominadores diferentes.  

• Determinar o valor numérico de uma 
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expressão algébrica de 2º grau, com 

coeficientes naturais, envolvendo 

números inteiros.  

• Determinar o valor de uma 

expressão numérica envolvendo 

adição, subtração, multiplicação e/ou 

potenciação entre números inteiros.  

• Determinar o valor de uma 

expressão numérica com números 

inteiros positivos e negativos.  

• Determinar o valor de uma 

expressão numérica com números 

racionais.  

• Comparar números racionais com 

diferentes números de casas decimais, 

usando arredondamento.  

• Localizar na reta numérica um 

número racional, representado na 

forma de uma fração imprópria.  

• Associar uma fração à sua 

representação na forma decimal.  

• Associar uma situação-problema à 

sua linguagem algébrica, por meio de 

inequações do 1º grau.  

• Associar a representação gráfica de 

duas retas no plano cartesiano a um 

sistema de duas equações lineares, e 

vice-versa.  

• Resolver problemas envolvendo 

equação do 2º grau.  

Tratamento de informações  

• Determinar a média aritmética de 

um conjunto de valores.  

• Estimar quantidades em gráficos de 

setores.  

• Analisar dados dispostos em uma 

tabela de três ou mais entradas.  

• Interpretar dados fornecidos em 

gráficos envolvendo regiões do plano 

cartesiano.  
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• Interpretar gráficos de linhas com 

duas sequências de valores. 

 

Nível 8: 

300-325 

Espaço e forma  

• Reconhecer uma linha paralela a 

outra dada como referência em um 

mapa.  

• Reconhecer os lados paralelos de 

um trapézio expressos em forma 

de segmentos de retas.  

• Reconhecer objetos com a forma 

esférica dentre uma lista de 

objetos do cotidiano. Grandezas e 

medidas  

• Determinar a área de um 

retângulo desenhado numa malha 

quadriculada, após a modificação 

de uma de suas dimensões.  

• Determinar a razão entre as áreas 

de duas figuras desenhadas numa 

malha quadriculada.  

• Determinar a área de uma figura 

poligonal não convexa desenhada 

sobre uma malha quadriculada.  

• Estimar a diferença de altura 

entre dois objetos, a partir da 

altura de um deles.  

• Converter medidas lineares de 

comprimento (m/cm).  

• Resolver problemas que 

envolvem a conversão entre 

diferentes unidades de medida de 

massa.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Resolver problemas que 

envolvem grandezas diretamente 

proporcionais requerendo mais de 

uma operação.  

Nível 8: 

375-400 

Espaço e forma  

• Resolver problemas utilizando as 

propriedades das cevianas (altura, 

mediana e bissetriz) de um triângulo 

isósceles com o apoio de figura.  

Grandezas e medidas  

• Converter unidades de medida de 

capacidade, de mililitro para litro, em 

situações-problema.  

• Reconhecer que a área de um 

retângulo quadruplica quando seus 

lados dobram.  

• Determinar a área de figuras simples 

(triângulo, paralelogramo, trapézio), 

inclusive utilizando 

composição/decomposição.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o valor numérico de uma 

expressão algébrica do 1° grau, com 

coeficientes racionais, representados 

na forma decimal.  

• Determinar o valor de uma 

expressão numérica envolvendo 

adição, subtração e potenciação entre 

números racionais, representados na 

forma decimal.  

• Resolver problemas envolvendo 

grandezas inversamente 

proporcionais. 
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• Resolver problemas envolvendo 

divisão de números naturais com 

resto.  

• Associar a fração ½ à sua 

representação na forma decimal. • 

Associar 50% à sua representação 

na forma de fração.  

• Associar um número natural de 

seis ordens à sua forma 

polinomial.  

Tratamento de informações  

• Interpretar dados em um gráfico 

de colunas duplas. 

Nível 9: 

325-350 

Espaço e forma  

• Reconhecer a planificação de 

uma caixa cilíndrica. Grandezas e 

medidas  

• Determinar o perímetro de um 

polígono não convexo desenhado 

sobre as linhas de uma malha 

quadriculada.  

• Resolver problemas que 

envolvem a conversão entre 

unidades de medida de tempo 

(minutos em horas, meses em 

anos).  

• Resolver problemas que 

envolvem a conversão entre 

unidades de medida de 

comprimento (metros em 

centímetros).  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Determinar o minuendo de uma 

subtração entre números naturais, 

de três ordens, a partir do 

conhecimento do subtraendo e da 

diferença.  

• Determinar o resultado da 

Nível 9: 

400-425 

Espaço e forma  

• Resolver problemas utilizando a 

soma das medidas dos ângulos 

internos de um polígono.  

Números e operações; álgebra e 

funções  

• Reconhecer a expressão algébrica 

que expressa uma regularidade 

existente em uma sequência de 

números ou de figuras geométricas 
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multiplicação entre o número 8 e 

um número de quatro ordens com 

reserva.  

• Reconhecer frações equivalentes.  

• Resolver problemas envolvendo 

multiplicação com significado de 

combinatória.  

• Comparar números racionais 

com quantidades diferentes de 

casas decimais.  

Tratamento de informações  

• Reconhecer o gráfico de linhas 

correspondente a uma sequência 

de valores ao longo do tempo 

(com valores positivos e 

negativos). 

Nível 10: 

350-375 

Espaço e forma  

• Reconhecer, dentre um conjunto 

de quadriláteros, aquele que possui 

lados perpendiculares e com a 

mesma medida. Grandezas e 

medidas  

• Converter uma medida de 

comprimento, expressando 

decímetros e centímetros, para 

milímetros. 

  

* O intervalo do nível inclui o primeiro ponto e exclui o último. 

(BRASIL, 2013) 
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ANEXO 03 

 

 

OBJETIVOS DE MATEMÁTICA PARA O QUARTO CICLO 
 

Neste ciclo, o ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento: 

Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 ampliar e construir novos significados para os números, naturais, inteiros e racionais a partir de sua 

utilização no contexto social e da análise de alguns problemas históricos que motivaram sua construção; 

 resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e a partir delas ampliar e 

construir novos significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; 

 identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números naturais, racionais e inteiros, 

indicadas por diferentes notações, vinculando-as aos contextos matemáticos e não-matemáticos; 

 selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito) em função da 

situação-problema proposta.  

Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações sobre propriedades das 

operações aritméticas, traduzir situações-problema e favorecer as possíveis soluções; 

 traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-versa, generalizando 

regularidades e identificar os significados das letras; 

 utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para construir estratégias 

de cálculo algébrico.  

Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no espaço, reconhecendo nas 

noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de perpendicularismo elementos fundamentais 

para a constituição de sistemas de coordenadas cartesianas; 

 estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a observação das 

figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas representações; 

 resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas, utilizando procedimentos de 

decomposição e composição, transformação, ampliação e redução.  

Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, a partir de sua utilização no 

contexto social e da análise de alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção; 

 resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades de medida e 

instrumentos adequados à precisão requerida. 

Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem 

o aluno a: 

 observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação entre elas e construir estratégias de solução 

para resolver situações que envolvam a proporcionalidade. 

Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem 

que levem o aluno a: 

 coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e gráficos, formular argumentos 

convincentes, tendo por base a análise de dados organizados em representações matemáticas diversas; 

 resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a determinação da probabilidade 

de sucesso de um determinado evento por meio de uma razão. 

 
(BRASIL, 1998b, p. 64-65) 

 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICA PARA O QUARTO CICLO 

 

Neste ciclo, o ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento: 

Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:  

 ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos diferentes usos em contextos 

sociais e matemáticos e reconhecer que existem números que não são racionais;  

 resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e irracionais, ampliando e 

consolidando os significados da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; 

 selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo com números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais. 
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Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 produzir e interpretar diferentes escritas algébricas, expressões, igualdades e desigualdades, 

identificando as equações, inequações e sistemas; 

 resolver situações-problema por meio de equações e inequações do primeiro grau, compreendendo os 

procedimentos envolvidos; 

 observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de dependência entre 

variáveis. 

Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano cartesiano; 

 produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas, identificando 

seus elementos variantes e invariantes, desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança; 

 ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo, perpendicularismo e ângulo 

para estabelecer relações, inclusive as métricas, em figuras bidimensionais e tridimensionais. 

Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, utilizando dígitos 

significativos para representar as medidas, efetuar cálculos e aproximar resultados de acordo com o 

grau de precisão desejável;  

 obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas e para cálculo de volumes de sólidos 

geométricos (prismas retos e composições desses prismas). 

 Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

 representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas, analisando e 

caracterizando o comportamento dessa variação em diretamente proporcional, inversamente 

proporcional ou não-proporcional; 

 resolver situações-problema que envolvam a variação de grandezas direta ou inversamente 

proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e convencionais, como as regras de três. 

Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o 

aluno a: 

 construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados estatísticos, utilizando diferentes 

recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura, análise, interpretação de informações 

apresentadas em tabelas e gráficos; 

 construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o princípio multiplicativo ou 

simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos. 

 
(BRASIL, 1998b, p. 81-82) 
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