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Resumo: Neste trabalho é apresentado o resultado de uma investigação que teve como 
objetivo analisar o Manual do Professor da coleção de livros didáticos “A Conquista da 
Matemática” na tentativa de identificar elementos que podem ser caracterizado como um 
instrumento de formação continuada. Para isso, foram examinados os manuais do professor 
das coleções de 1998 e de 2009. Com base no exame das coleções verificamos que ao propor 
no manual do professor orientações e atividades envolvendo a Historia da Matemática, a 
resolução de problemas, o jogo, as tecnologias, os materiais manipuláveis, os autores estão 
propondo uma mudança na postura do professor, no seu fazer pedagógico, mediada pela 
reflexão de sua experiência em sala de aula. . É possível afirmar que o manual do professor, 
nas duas coleções pode ser caracterizado como um “instrumento” de formação continuada.  

 
Palavras-chave: Livro didático. Manual do professor. Formação continuada. 

 

Abstract: This paper presents the results of an investigation that aimed to analyze the 
teacher's manual of textbooks collection of "The Conquest of Mathematics" in an attempt to 
identify elements that can be characterized as an instrument of continuing education. For this, 
we examined the teacher's manuals from the collections of 1998 and 2009. Based on the 
examination of the collections found that by proposing the teacher's manual guidance and 
activities involving the history of mathematics, problem solving, the game, the technologies, 
manipulatives, the authors are proposing a change in the attitude of the teacher in their 
pedagogical, mediated by the reflection of his experience in the classroom. . It can be argued 
that the teacher's manual, the two collections can be characterized as an "instrument" of 
continuing education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo 

analisar o Manual do Professor da coleção de livros didáticos “A Conquista da Matemática” 

na tentativa de identificar elementos que podem ser caracterizado como um instrumento de 

formação continuada. A referida coleção é de autoria de Benedito Castrucci, José Ruy 

Giovanni e José Ruy Giovanni Jr., sendo que dos livros já localizados foram identificados 

uma coleção completa datada de 1985, 1992, 1998, 2002 e 2009, mas diante de tantas 

possibilidades optei por examinar inicialmente os livros da edição de 1998 e a de 2009. 

A escolha dessas duas coleções é justificada pelo entendimento adotado que 1998 é 

um ano importante para o ensino de Matemática uma vez que é quando é publicado os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Matemática. Além de pode ser considerado um 

período de transição, pois os livros didáticos estão passando por um processo de avaliação 

pedagógica. Já a coleção de 2009, é a mais recente publicação desta obra. E entre 1998 e 2009 

as tendências metodológicas da Educação Matemática e as propostas postas nos PCN passam 

por um processo de consolidação. 

Antes de dar continuidade ao texto deve-se destacar que a formação continuada que 

aqui foi feita referencia é entendido segundo Santos (2012, p. 57), “como sendo os momentos 

formais, posteriores à formação inicial, visando à (re)significação/(re)elaboração da prática 

profissional mediada pela reflexão na e sobre sua experiência cotidiana, com o intuito de 

desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente”. 

E adotando esse entendimento buscaremos identificar quais orientações didáticas e 

metodológicas são apresentadas no Manual do Professor e suas relações com a Educação 

Matemática e com os PCN. E por fim, faremos algumas considerações com base nos dados 

apresentados anteriormente. 

 

Preparando o professor metodologicamente  

 



Antes de apresentar as orientações didáticas e metodológicas propostas pelos autores 

para auxiliar o professor no desenvolvimento de sua aula, apresentaremos os motivos que nos 

levaram a analisar a coleção de livros didáticos “A Conquista da Matemática”. 

Hallewell (2005), na obra, o livro no Brasil: sua história, afirma que a FTD, “editora 

de Benedito Castrucci, autor de livros didáticos desde 1942, cuja obra A Conquista da 

Matemática, escrita em colaboração com José Ruy Giovanni, vendeu, apenas em 1982, 

seiscentos mil exemplares” (p. 565). Esse dado nos permite inferir que “A Conquista da 

Matemática” já possuía uma grande aceitação no mercado editorial da época. E com base em 

dados obtidos a partir da aplicação de questionários nas escolas da rede municipaliii e 

estadualiv de Aracaju, temos a comprovação que o livro didático “A conquista da 

matemática”, ano de 2009, é utilizado por dezesseis (16) das vinte (20) escolas da rede 

municipal da cidade de Aracaju e por nove (9) das quatorze (14) escolas da rede estadual de 

Aracaju. Assim é possível afirmar que “A Conquista da Matemática” está presente no meio 

escolar há pelo menos três décadas, além de ser um dos principais instrumentos utilizados 

pelos professores da cidade de Aracaju.  

Todas essas informações nos levaram a pesquisar sobre esta obra buscando identificar 

os fatores que fizeram com que esta coleção fosse uma das mais utilizadas em sala de aula. 

Neste artigo, iremos nos ater ao Manual do Professor, que segundo Santo (2006) pode ser 

vulgarmente designado de 

“Guia Pedagógico” ou “Livro do Professor” e está «ao serviço do manual do 
aluno» (Gérard & Roegiers, 1998:91). Contudo, não é a sua terminologia 
que permite uma identificação, mas as orientações que contém. Razão pela 
qual é designado de “manual fechado” e constitui uma obra de referência e 
de reflexão para o professor, procurando «completar a sua informação 
científica e pedagógica e emite propostas relativas à condução da 
aprendizagem em geral» (Gérard & Roegiers, 1998:91). Genericamente, o 
manual do professor tem de assegurar uma 1) Informação científica e geral; 
uma 2) Formação pedagógica ligada à disciplina; uma 3) Ajuda nas 
aprendizagens e na gestão das aulas; e um 4) Apoio na avaliação das 
aquisições. (SANTO, 2006, p. 106)  

 
Na coleção de 1998, ao final do livro do aluno, temos a denominação “Manual do 

Professor”. Referente às orientações metodológicas é possível perceber que na coleção de 

1998 os autores estabelecem uma conversa com o professor, orientando-os no 

desenvolvimento de suas aulas. Segundo Lajolo (2006) 

Esse diálogo entre livro didático e professor só se instaura de forma 
conveniente quando o livro do professor se transforma no espaço onde o 
autor põe as cartas na mesa, explicitando suas concepções de educação, as 
teorias que fundamentam a disciplina de que se ocupa seu livro. Ou seja, 
quando, no livro do professor, o autor franquear a seus leitores professores 



os bastidores de seu livro, mostrando as cartas com que faz seu jogo: os 
pressupostos teóricos que assume e segue relativamente tanto à matéria de 
que trata o livro quanto a questões de educação e aprendizagem. (LAJOLO, 
2006, p. 5) 
 

Conforme está posto na citação os autores buscam apresentar os “bastidores” de seu 

livro, as ideias e as orientações necessárias para que o professor possa enriquecer sua aula. No 

Manual do Professor de 1998 os mesmos iniciam a apresentação da obra informando que as 

atividades propostas buscam aproximar o aluno da matemática e torná-la mais próxima da 

realidade do aluno, além disso, afirmam que buscam aliar a História da Matemática à 

resolução de situações problemas e estabelecer conexões da Matemática com outras 

disciplinas. Falam sobre a importância do trabalho em grupo, da utilização do jogo em sala de 

aula que propicia uma melhora no raciocínio lógico do aluno. Informam ao professor que a 

avaliação deve ser diagnóstica, com critérios bem definidos, e informam que a observação e a 

análise da produção do aluno individualmente ou em grupo devem ser consideradas como 

instrumentos de avaliação. Em seguida temos a apresentação da estrutura do livro, que traz os 

objetivos específicos para cada conteúdo, assim como orientações metodológicas e situações 

enriquecedoras (com situações problemas, jogos, orientações de leitura). Por fim são 

apresentados outros temas e algumas sugestões de leitura.  

Temos uma forte presença da história da matemática nesta coleção, no livro da 5ª 

série, os autores informam que deverá ser utilizada a história da matemática para destacar a 

origem das frações. Segundo os referido autores “a análise da História da Matemática fornece 

ao estudante a oportunidade de perceber que a Matemática nasceu das necessidades cotidianas 

dos povos antigos e que, mesmo hoje, e a todo instante, somos solicitados a pensar 

matematicamente” (GIOVANNI JR; CASTRUCCI, 2009, p. 21). Na unidade os autores 

sugerem ao professor solicite aos seus alunos uma pesquisa para complementar os dados 

históricos apresentados no livro. Neste caso a história da matemática é utilizada somente 

como uma curiosidade acerca do assunto, como um recurso para iniciar um novo conteúdo, 

não havendo nenhuma indicação de outras formas de uso. 

No livro da 7ª série os autores informam que o enfoque histórico é importante para que 

o aluno possa situar os avanços da Matemática no tempo, comparar resultados e obter 

informações que ampliem seu conhecimento. Fato que pode ser evidenciado também no livro 

da 8ª série, pois os autores propõem ao professor discutir com os alunos o processo babilônico 

utilizado na resolução da situação-problema apresentada e propor novas situações para serem 

trabalhadas em dupla ou em grupos. Nesse caso a história da matemática não é usada somente 

como uma curiosidade, por meio desta atividade os alunos são levados a perceber e vivenciar 



as transformações ocorridas com o conteúdo matemático, mostrando que a matemática não é 

algo pronto e acabado, mas que é fruto das transformações e necessidades de vários povos, de 

várias culturas. 

Isto provavelmente são indícios da influência da Educação Matemática, cujo 

nascimento ocorreu na década de 1970 e início dos anos de 1980 (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009), trazendo uma forte preocupação metodológica, isto é, preocupava-se 

com “o como” os conteúdos matemáticos estavam sendo ensinados em sala de aula e como 

estava ocorrendo a aprendizagem por parte do aluno. Buscando auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem surge um conjunto de tendências metodológicas que visam auxiliar o professor 

em sala de aula, tais como: a história da matemática, a resolução de problemas, os jogos 

matemáticos, a modelagem, as novas tecnologias e a etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 1989).  

E é como uma tendência metodológica que a história da matemática passa a ser um 

instrumento auxiliar ao ensino da Matemática que visa modificar o papel dos partícipes em 

um ambiente em que o  aluno deixa de ser um agente passivo que apenas recebe a informação 

transmitida pelo professor e passa a fazer suposições, levantar hipóteses, fazer 

questionamentos mediados pela figura do professor (D’AMBRÓSIO, 1989).  

Ainda nesta coleção está posto um tópico denominado “situações enriquecedoras” que 

propõe atividades que utilizem situações-problemas, jogos, materiais manipuláveis e a 

calculadora para serem explorados em sala de aula pelo professor. É possível perceber 

orientações semelhantes no Manual do Professor e nos PCN (1998), já que tanto um quanto o 

outro destacam os jogos, as tecnologias e a história da matemática como recursos que podem 

fornecer os contextos dos problemas, como ser utilizados para estabelecer estratégias de 

resolução. Isso se deve ao fato de que os autores desta coleção já tinham conhecimento e já se 

utilizam das orientações dos PCN coforme é possível perceber nas referências postas na 

coleção de 1998. 

Na coleção de 2009, na capa do livro e em caixa alta temos o termo “MANUAL DO 

PROFESSOR”. Mas ao chegarmos ao final do livro do aluno, encontramos a denominação 

“orientação para o professor”. Nesta coleção os autores iniciam apresentando a estrutura da 

obra, onde trazem as seções que compõem a obra e falam um pouco sobre temas, como 

resolução de problemas, avaliação e apresenta os objetivos para o ensino da Matemática no 

Ensino Fundamental, proposto nos parâmetros curriculares nacionais. Em seguida, 

apresentam algumas sugestões de leitura e entidades de apoio ao trabalho do professor e 

indicações de leitura para o aluno para o professor, algumas publicações oficiais e o endereço 

eletrônico de revistas e sites relacionados à Educação e à Matemática. E por fim são postos os 



objetivos para cada conteúdo, trazendo orientações metodológicas para o desenvolvimento de 

cada atividade. 

Neste manual após a apresentação de cada unidade são feitas orientações especificas 

para o desenvolvimento das atividades propostas no livro didático. E percebe-se uma forte 

presença da resolução de problema, que em alguns casos envolvem em seu contexto a história 

da matemática, os jogos, as tecnologias, o uso de materiais manipuláveis. Os problemas e 

atividades que envolvem tais tendências já se encontram presentes no livro do aluno, o que 

provavelmente leve o professor a usá-los com maior frequência em suas aulas, e a conhecer 

melhor sobre os seus usos em sala de aula. 

Por exemplo no livro do 6º ano, os autores solicitam que o professor, nos exercícios do 

livro do aluno, estimule o uso da calculadora como ferramenta para calcular e como 

instrumento para verificar se os cálculos realizados estão corretos. Afirmando que caso 

nenhum aluno possua calculadora, o professor deverá providenciar pelo menos uma para cada 

grupo. Neste caso percebemos uma consonância com o PCN (1998) que afirma que  

Quanto ao uso da calculadora, constata-se que ela é um recurso útil para 
verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso 
instrumento de auto-avaliação. A calculadora favorece a busca e percepção 
de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de 
resolução de situações-problema pois ela estimula a descoberta de estratégias 
e a investigação de hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo na 
execução dos cálculos. (BRASIL, 1998, p. 45) 
 

Com base nessa citação podemos perceber que a calculadora pode ser um importante 

instrumento na resolução de problemas matemáticos, pois estimula o raciocínio lógico do 

aluno favorecendo a descoberta de novas estratégias. Nos PCN há a sugestão para que a 

calculadora seja usada não somente para fazer cálculos ou para resolver problemas que 

envolvam outros raciocínios. E verifica-se que tal sugestão foi adotada nos livros que do 7º, 8º 

e 9º ano desta coleção. 

Observa-se também uma ênfase ao uso da criatividade ao propor uma dramatização, 

na p. 43 do manual, referente ao problema proposto na p. 34 do livro do aluno, buscando 

enfatizar os números negativos e positivos, como podemos ver logo a seguir: 



 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”  

Assim como há indicação do uso de materiais concretos, como é possível perceber na 

ilustração abaixo, retirada do manual do professor no livro do 7º ano, p. 86, referente aos 

exercícios das p. 191 e 192 do livro do aluno, os autores sugerem que caso os alunos não 

possuam transferidor, que o mesmo seja confeccionado pelos alunos usando papel-cartão ou 

cartolina. Propõem uma nova atividade utilizando dobraduras para trabalhar ângulos.  

 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”  
 

Vale destacar aqui que foi adotado o entendimento de que material didático (MD) “[...] 

é qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto, MD pode ser um 

giz, uma calculadora, um livro, um quebra-cabeças, um jogo, uma embalagem, uma 

transparência, entre outros” (LORENZATO, 2006, p. 18). Assim é possível encontrar na 

coleção de 2009 orientações sobre exercícios e atividades que envolvam o uso dos jogos, do 

geoplano, do material dourado, assim como a construção de figuras geométricas, balanças 

entre outros. 

Assim como na coleção de 1985, temos novamente na edição de 2009, um tópico 

denominado situações enriquecedoras, onde temos a presença de novos problemas para serem 

desenvolvidos em sala de aula, alguns deles envolvendo jogos, a confecção e uso do tangram, 

a construção de sólidos. Além da identificação da história da matemática, em que os alunos 



são orientados a adotar os mesmos métodos utilizados pelos antigos matemáticos até chegar 

aos métodos aplicados atualmente. 

Na coleção de 2009 há uma ênfase à resolução de problemas que em alguns contextos 

encontra-se atrelada a outras tendências metodológicas, como a história da matemática, os 

jogos, as tecnologias. Neste caso podemos inferir que os autores consideram conforme está 

posto nos PCN “a resolução de problemas como ponto de partida da atividade matemática” 

(BRASIL, 1998, p. 39). 

Essa metodologia visa à construção do conhecimento matemático pelo aluno através 

de situações problemas que recorram à investigação e a exploração de novos conceitos, de 

forma que estimule a curiosidade, e de fato, mobilize seus conhecimentos para aplicá-los 

numa situação posterior. Concernente a isso Charlot (2005) aponta que  

para que o aluno se aproprie do saber, para que construa 
competências cognitivas é preciso que estude, que se engaje em uma 
atividade intelectual, e que se mobilize intelectualmente. Mas, para 
que ele se mobilize, é preciso que a situação de aprendizagem tenha 
sentido para ele, que possa produzir prazer, responder a um desejo 
(CHARLOT, 2005, p.54). 
 

 A partir do que está posto na citação é possível afirmar que para que a resolução de 

problemas seja uma etapa bem-sucedida é fundamental que o aluno veja sentido no que está 

fazendo. E assim, provavelmente vai se envolver com o “fazer matemática” no sentido de 

gerar satisfação na busca de solucionar o problema colocado e, consequentemente possa 

levantar questionamentos e hipóteses que favoreçam a reflexão e a defesa de suas próprias 

ideias, tornando-se um partícipe ativo e atuante. Por isso é importante que o professor tenha 

conhecimento sobre as tendências metodológicas e suas possibilidades de uso no ambiente 

escolar. Buscando auxiliar o professor neste processo nos manuais ou nas orientações são 

postas sugestões de algumas leituras que podem contribuir para complementar seu processo 

de formação.  

Referente as sugestões de leituras propostas nas duas coleções examinadas são 

identificadas praticamente as mesmas indicações com bibliografias sobre a história da 

matemática, resolução de problemas, jogos, avaliação, didática/metodologia da matemática e 

temas afins, publicações oficiais e revistas e outras publicações, sendo que na coleção de 2009 

temos o acréscimo de endereços eletrônicos de entidades relacionados à Educação 

Matemática. Em ambas as coleções nas indicações “publicações oficiais” temos a presença 

dos PCN, com indicação de publicação em 1997. Com a ressalva em 1997 os PCN já haviam 



sido escritos, mas só foram publicados em 1998, isso é um indicativo que os autores já 

conheciam e procuraram adotar as orientações dos PCN em 1998. 

 

Considerações Finais 

 

 Com base nos elementos postos ao longo do texto é possível afirmar que há indicativo 

das tendências metodológicas da Educação Matemática.  Constatamos que desde 1998 os 

PCN, como vimos anteriormente, já fazia parte do referencial teórico desses autores. Sabemos 

que o uso dessas tendências em sala de aula não é algo fácil, que é preciso ter cuidado para 

que ao invés de motivar, de auxiliar a aprendizagem elas não acabem desmotivando o aluno. 

E isso requer que o professor esteja em constante formação. 

Apesar das sugestões de leituras apresentadas pelos autores não terem evoluído, e de 

considerar que em pouco mais de uma década muita coisa mudou, novas pesquisas e novos 

entendimentos surgiram na área da Educação Matemática. É possível afirmar que o manual do 

professor, nas duas coleções pode ser caracterizado como um “instrumento” de formação 

continuada.  

 Ao propor no manual do professor orientações e atividades envolvendo a historia da 

matemática, a resolução de problemas, o jogo, as tecnologias, os materiais manipuláveis, os 

autores estão propondo uma mudança na postura do professor, no seu fazer pedagógico, 

mediada pela reflexão de sua experiência em sala de aula.  

Mas isto não é feito ao acaso, na coleção de 1985 verificamos que apesar de não trazer 

orientações referentes aos problemas propostos no livro do aluno, os autores fazem uma 

abordagem geral sobre como o professor poderá proceder em cada unidade, alem de trazer 

sugestões relacionadas as “situações enriquecedoras” de problemas atividades, aos jogos, aos 

materiais manipuláveis que podem ser utilizados para enriquecer a aula de Matemática e 

facilitar a aprendizagem do aluno.  

Já na coleção de 2009, verificamos que as orientações apresentadas no Manual do 

Professor são direcionadas aos exercícios propostos no livro do aluno. Sendo que grande 

parte das tendências metodológicas já se encontram presentes no livro do aluno, o que 

provavelmente faz com que o professor seja levado a ler o manual do professor buscando 

compreender tais tendências, promovendo a pesquisa, a descoberta. Também temos nesta 

coleção um tópico denominado “situações enriquecedoras”, onde são propostas atividades 

diferenciadas das apresentadas no livro do aluno. 



 Por fim cabe destacar que consideramos que todas as sugestões postas nos manuais ou 

orientações para o professor pode ser tomada como “instrumentos” de formação continuada pelo fato 

de que, conforme foi dito anteriormente, poderá (re)significar/(re)elaborar a própria prática 

profissional refletindo sobre cada sugestão adotada. Contudo por meio desta pesquisa ainda 

não podemos afirmar se o professor tem essa mesma compreensão, mas isso é o pretexto para 

a realização de uma nova pesquisa.  
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