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Resumo

Este trabalho tem como objetivo identificar se, e como as tendências metodológicas para o ensino de
matemática estão presentes no capitulo do conteúdo de trigonometria em dois livros didáticos
distribuídos para o 9º ano do ensino fundamental das redes públicas de ensino no Brasil. Os livros
selecionados fazem parte dos cinco com maior distribuição no país, sendo Praticando Matemática e
Matemática Bianchini, primeiro e quinto, respectivamente, no ranking de distribuição. As tendências
metodológicas examinadas apresentam base nos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores Mendes
(2008) e D’Ambrósio (1989). Reconhecendo que o livro didático é uma ferramenta importante no
ensino da matemática merece maior critério no processo de escolha pelo docente.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo identificar si y cómo las tendencias metodológicas para la
enseñanza de las matemáticas están presentes en el capítulo de contenido de trigonometría en dos
libros de texto distribuidos por noveno año de educación primaria de redes de enseñanza pública en
Brasil. Los libros seleccionados forman parte de los cinco con mayor distribución en el país, siendo
Practicando Matemáticas y Matemática Bianchini, primero y quinto, respectivamente, en el ranking
de distribución. Las tendencias metodológicas examinadas se basan en los estudios desarrollados por
los investigadores Mendes (2008), Nunes y Hlenka (2017) y D&39;Ambrosio (1989). Reconociendo
que el libro didáctico es uma herramienta importante en la enseñanza de las matemáticas merece uma
mayor criterio en el proceso de elección por el docente.

Abstract

This work aims to identify if and how the methodological tendencies for the teaching of mathematics
are present in the chapter of the content of trigonometry in two textbooks distributed for the 9th year
of the primary education of public teaching networks in Brazil. The selected books are among the
five with the largest distribution in the country, being Practicing Mathematics and Bianchini
Mathematics, first and fifth, respectively, in the distribution ranking. The methodological trends
examined are based on the studies developed by the researchers Mendes (2008), Nunes and Hlenka
(2017) and D&39;Ambrósio (1989). Recognizing that the textbook is an important tool in teaching
mathematics deserves greater criterion in the process of choice by the teacher.
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Introdução

O livro didático apresenta-se, como um importante recurso integrante do processo de ensino e
aprendizagem no âmbito das escolas brasileiras e, não raro, sendo o único recurso disponível e/ou
utilizado nesses ambientes. O livro didático pode definido segundo Gérard e Roegiers (1998, p.19)
como um instrumento organizado para o processo de aprendizagem tendo como objetivo melhorar a
eficiência desse processo.

Neste contexto, o livro didático passa a ser um contribuinte fundamental no processo de ensino e
aprendizagem, orientando professores e alunos com diferentes metodologias e recursos favoráveis às
aprendizagens essenciais, estabelecidas pelas normativas curriculares. Nos livros da disciplina de
matemática, algumas tendências metodológicas podem ser identificadas, as quais aliadas ao
planejamento do professor podem contribuir significativamente com a aprendizagem do aluno.

Desta forma, surge o interesse de conhecer quais são essas metodologias e como elas se apresentam
nesses livros. Assim, pretendemos nesse trabalho identificar as tendências metodológicas presentes
em dois livros de matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, delimitamos nossa
investigação ao conteúdo de Trigonometria, por ser esse apontado por diferentes pesquisas como um
dos campos da matemática em que os discentes mais apresentam dificuldades (LEITE, 2013;
FONSECA, 2011; COSTA e KLEIN, 2008).

Para nossa investigação escolhemos dois livros de matemática distribuídos pelo Programa de Livro
Didático (PNLD) do ano de 2018. O livro Praticando Matemática, que foi escolhido por ser o mais
distribuído na rede pública nacional representando 26,5% da distribuição. A segunda obra
selecionada foi o livro Matemática Bianchini, que ocupa a 5ª posição do ranking de distribuição,
com 9,9%.

Para tanto, esse trabalho está dividido em três partes: A primeira busca apresentar alguns aspectos
históricos da construção da política do livro didático no cenário nacional, a fim de contextualizar a
presença desse recurso nas redes de educação básica. A segunda, aponta algumas tendências
metodológicas para o ensino de matemática, as quais pretendemos identificar nos dois livros
didáticos escolhidos para nossa investigação e evidenciadas na terceira parte deste texto.

A presença do livro didático no contexto nacional

De acordo com Valente (1999), os primeiros manuais didáticos que se têm registro, surgiram a partir
da necessidade da escola militar. Os manuais Exame de artilheiro e Exame de bombeiros, foram
escritos pelo militar português, José Fernandes Pinto Alpoim nos anos de 1744 e 1748
respectivamente. Nessa época o autor e também professor leciona ditando seus escritos a alunos que
tomam nota de sua obra didática, a qual abordava princípios dos conteúdos de geometria e aritmética.

Na perspectiva da história nacional recente a relação entre o Estado e o livro didático começa no
Estado Novo, pelo Ministério da Educação, que através do Decreto-Lei n° 93, de 21/12/1937 surge o
Instituto Nacional do Livro (INL). Aproximadamente um ano após o lançamento INL, é criada a
Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), composta por membros de notório preparo
pedagógico indicados diretamente pelo Presidente da República. Segundo Hallewell (1982) o
surgimento dessa comissão se deu pela preocupação do governo Vargas em controlar o conteúdo dos
livros escolares, mas o objetivo declarado da comissão foi apontado como uma forma de evitar
impropriedades e inexatidões factuais nos livros didáticos.

Com tamanha abrangência e veiculação do livro didático, este se torna uma potente ferramenta de
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unificação nacional, linguística e ideológica, com isso o poder político se vê forçado a controlar
estreitamente, e até em orientar em seu proveito, sua concepção e seu uso, afirma Cassino (2007).
Esse olhar esclarece a preocupação do governo Vargas em controlar os livros didáticos e os sujeitos
envolvidos em sua produção, circulação e uso. Variadas formas de controle e intervenção estatal
incidiram sobre o livro didático brasileiro, de 1938 a 1985, norteando sua circulação.

No ano de 1985, juntamente com o fim da ditadura militar (1964-1984) e a redemocratização do país,
é instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo Decreto 91 542, de 19/08/1985,
trazendo grandes modificações em relação ao programa anterior o Programa do Livro
Didático/Ensino Fundamental (PLIDEF). Os princípios inovadores do novo programa são:

a. o fim da compra do livro descartável, o governo passou a comprar somente livros reutilizáveis,
termo utilizado no art. 3 do decreto atualmente o termo é não utilizado é não-consumíveis;

b. a escolha do livro didático passou a ser feita diretamente pelo professor;
c. a distribuição gratuita de livros escolares a todos os alunos matriculados nas escolas públicas

de 1° grau (alunos de 1° a 8° série).
Logo na implementação do PNLD escândalos envolvendo distribuição de livros didáticos que não
foram pedidos, mas recebidos nas escolas, são divulgados pela mídia ao lado das questões de
distribuição universal que também foram um problema no começo desse programa.

Em 1995 algumas mudanças importantes realizadas no PNLD implementam, de fato, a distribuição
universal e planejada dos livros didáticos. Neste mesmo período é instituído o fluxo de
financiamento regular, anteriormente não previsto no decreto nem na portaria do programa, e
também procedimentos de avaliação, aquisição e distribuição elucidando a continuidade desse
programa.

No documento MEC, Plano Decenal de educação para Todos, de 1993 o livro didático foi
considerado um dos oito pontos de maior importância para que o sistema de educação brasileiro
pudesse atingir as exigências de um desenvolvimento eficiente e socialmente democrático, justo e
imparcial. A centralidade e relevância do livro didático no processo educativo também foram alvos
de documento de agências internacionais, nesta mesma década.

Em virtude das críticas tecidas pelo MEC no documento, Plano Decenal de educação para Todos de
1993, o estado compõe uma comissão para analisar a qualidade dos conteúdos programáticos e
metodologias presentes nos livros comprados para as séries iniciais do ensino fundamental,
permitindo assim estabelecer critérios para a próxima compra. O resultado dessa análise foi
divulgado, pelo governo por meio da imprensa, no ano 1996 demonstrando que os livros didáticos
comprados e distribuídos para a rede pública de ensino eram preconceituosos, desatualizados e
apresentavam erros conceituais. No mesmo ano o MEC constitui oficialmente a avaliação
pedagógica do livro didático comprados pelo PNLD. Compostas por grupos de pesquisadores,
professores de instituições universitárias e de redes públicas de ensino as comissões, separadas por
área de conhecimento, definiriam os critérios de análise e classificação que instrumentariam a
avaliação. O resultado desse processo passou a ser compactado e publicado por meio dos Guias de
Livros Didáticos, até hoje distribuídos nas escolas objetivando orientar o professor na escolha do
material. A formação da comissão avaliadora contribui

Para que aqueles que não se enquadrassem nos critérios estabelecidos por
esse programa fossem excluídos, o que provocou a melhoria na qualidade
desses livros, além de promover o lançamento de novos títulos e participação
de novas editoras e autores no mercado editorial a cada edição do PNLD
(ALBUQUERQUE e FERREIRA, p. 253, 2019).

O autor Munakata atenta para outro aspecto:

Não é impossível que tal situação tenha incentivado a produção de livros
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direcionada não diretamente aos professores e aos alunos, mas aos
avaliadores, geralmente recrutados da universidade e, segundo acrítica
corrente, nem sempre habituados às práticas de sala de aula
(MUNAKATA, 2012, p.62).

Consideradas as críticas a comissão avaliadora do livro didático é indispensável salientar que não
basta o livro ser aprovado pela comissão para chegar à escola ele precisa ser escolhido pelo
professor. Outra medida dessa década foi o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação,
autarquia federal vincula ao MEC, órgão responsável pela política de execução do PNLD
extinguindo a Fundação de Assistência ao Estudante.

Em 2003 é criado o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), com o
objetivo de ampliar o PNLD ampliando a todo ensino médio a distribuição gratuita dos livros
didáticos, a luz da extensão da educação básica.

A ampliação do PNLD pode ser vista de outras formas, o FNDE passou a distribuir para alunos do
ensino fundamental além de dicionários, publicações em Braille para alunos portadores de
deficiência visual, dicionários ilustrados trilíngues em libras, para alunos portadores de deficiência
auditiva.

Atualmente os alunos de 6° ao 9° ano e ensino médio ficam de posse do livro didático das disciplinas
durante o ano letivo, devolvendo-o ao final de cada ano para que seja reutilizado por outro aluno no
próximo ano, em um ciclo de quatro anos. Enquanto que os livros de 1° ao 5° ano são consumíveis,
proporcionando maior autonomia no uso do livro nessa fase de alfabetização. Assim como a maior
parte dos livros distribuídos pelo PNLD é não consumível o MEC, desde 1999, veicula campanhas
que incentivam sua preservação.

Para Cassino (2007), a política do livro didático precisa ser atribuída a áreas que tratam do Currículo,
Programas, Assistências Técnicas e outros aspectos pedagógicos desvinculando-se de políticas
assistencialista do governo, mas ressalta a relevância do material esclarecendo que em muitos países
onde os níveis educacionais foram elevados, o livro didático continuou a ser distribuído
gratuitamente, por ser uma ferramenta que conecta conteúdos considerados nacionalmente
indispensáveis e o trabalho na sala de aula.

Assim, por entender que o livro didático é o recurso mais presente na ação pedagógica, surge á
necessidade de conhecer quais são as metodologias de ensino da matemática presente nestes livros.
Para tanto apresentamos a seguir algumas destas tendências metodológicas que pretendemos
identificar nos livros didáticos escolhidos.

Tendências metodológicas para o ensino de matemática

Tendo por objetivo minimizar as diferentes dificuldades apresentadas por alunos e professores frente
ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, as metodologias de ensino, emergem como um
apoio didático neste processo. Em meio a este cenário, a comunidade de educadores matemáticos,
volta-se para esta problemática, preocupando-se tanto com os encaminhamentos das inovações
curriculares, quanto com a validação dos materiais de apoios que surgem em meio a esse processo.
As pesquisas desenvolvidas neste âmbito têm por objetivo oferecer subsídios teóricos e
metodológicos que permitam superar ou, ao menos minimizar as dificuldades identificadas nos
ambientes de ensino, como destaca Mendes (2008).

A Educação Matemática, atualmente, tem se preocupado muito com as
contribuições possíveis de serem dadas pela Matemática na formação integral
do cidadão; pois o pensamento matemático é uma construção humana que se
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desenvolve dentro de um contexto histórico-social e, portanto, tem reflexos
de aplicações a este contexto, quer necessitem ser amplamente
compreendidas por todos e não somente por um grupo pequeno de
especialistas (MENDES, 2008, p.7).

Desta forma, as pesquisas em Educação Matemática têm se estruturado com base em tendências
sustentadas por várias concepções filosóficas-metodológicas que orientam professor e também o
pesquisador em um ensino mais eficaz. Das reflexões e práticas desenvolvidas e pesquisadas em todo
país, em Educação Matemática, emergem as tendências metodológicas para o ensino da matemática
escolar: Materiais concretos e jogos; Etnomatemática; Resolução de problemas; Modelagem
matemática; História da matemática e Uso de tecnologias.

Neste contexto, buscando atender nosso objetivo neste trabalho, apresentamos cada uma das
tendências metodologias, as quais pretendemos investigar e identificar nos livros didáticos
selecionados.

Materiais concretos e jogos matemático

A utilização dessa tendência permite desenvolver o pensamento lógico-matemático e o pensamento
espacial do estudante juntamente trabalhar a estimativa e o calculo mental. Durante o jogo, de acordo
com D’Ambrósio (1989) o desenvolvimento de estratégias permite ao estudante levantamento de
hipóteses e conjecturas aspecto relevante no desenvolvimento do pensamento cientifico matemático.
Como um artificio de auxilio do professor, em sala de aula, deve ser abordado como uma estratégia
didática que possibilite ao estudante o aprimoramento de suas habilidades e capacidades de
concentração.

Para Mendes (2008, p. 9) “a aprendizagem é um processo progressivo que não se esgota na
manipulação de modelos físicos, mas nas relações manipulativo-simbólicas e abstrativas
estabelecidas em cada atividade”. Com isso enfatizamos que as atividades com materiais concretos
ou jogos estejam atrelados aos conteúdos trabalhados pelo professor permitindo ao material ser parte
do processo cognitivo de produção do conhecimento matemático.

◦

Vivemos em uma sociedade bastante complexa onde as relações interculturais ocorrem
continuamente. Mendes (2008) destaca, que a necessidade de quantificar, comparar, medir,
classificar faz surgir á matemática espontaneamente em todas as culturas, surgem assim formas
diferentes de fazer matemática em grupos culturais.

O principal o objetivo da etnomatemática é reconhecer os diferentes modelos ligados a identidade de
cada cultura, como uma construção histórica e social, dotadas de uma tradição que foi construída
pelos seus diversos saberes.

Tendo em vista que os conhecimentos podem ser construídos em diferentes ambientes, D’Ambrósio
(1989) propõe

uma maior valorização dos conceitos matemáticos informais construídos
pelos alunos através de suas experiências, fora do conceito da escola. No
processo de ensino propõe-se que a matemática, informalmente construída,
seja utilizada como ponto de partida para o ensino formal (D’AMBRÓSIO
1989, p.4).
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Nessa perspectiva, citamos como ponto de partida os métodos usados na construção civil para
medidas, as formas geométricas que surgem do entrelaçamento de palhas na construção de cestos,
estimativas realizadas na agricultura.

Resolução de problemas

A participação ativa do aluno no processo de ensino e aprendizagem é o ponto principal dessa
tendência metodológica. Na resolução de problemas o aluno tem a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em momentos de reflexão e questionamentos de situações problemas que
envolvem antigos e novos conhecimentos. Permite o desenvolvimento de habilidades como observar,
argumentar, proporciona a dedução e o espirito crítico, requisitando do aluno à iniciativa de buscar
suas próprias respostas, capacitando-o a enfrentar novas situações. Um ponto importante é como
introduzir essa abordagem na ação docente, o que Mendes (2008) esclarece dizendo

É importante que possamos imprimir uma ênfase investigatória ao processo
de resolução de problemas de modo a favorecer o exercício de levantamento
e testagem de hipóteses, bem como na elaboração de todos os algoritmos
possíveis ao buscar a solução de um problema (MENDES, 2008, p. 27).

O autor enfatiza ainda, que na tentativa de diminuir as possibilidades de fracasso nas primeiras
experiências em sala de aula é necessário do docente muitas orientações na resolução de problemas,
permitindo êxito na exploração e investigação de novos conceitos encorajando os alunos para as
próximas atividades e desenvolvendo hábitos investigativos.

Modelagem matemática

Nessa abordagem, a matemática é vista como um artefato criado pela sociedade para representar as
situações que nos fazem produzir conhecimentos que possam solucionar os problemas surgidos,
enfatizando o pensamento e o raciocínio utilizado na solução. D’Ambrósio (1989) defende essa
metodologia dizendo que os modelos matemáticos são formas de estudar e formalizar fenômenos do
dia a dia e através deles o aluno se torna mais consciente da utilidade da matemática para resolver e
analisar problemas presentes no seu cotidiano.

Dessa forma é uma perspectiva capaz de solucionar o problema referente à desconexão entre
conhecimento, sociedade e escola, evitando a fragmentação dos objetos do saber nas diversas áreas
de ensino. Os conteúdos anteriormente estudados adquirem um novo significado e se constituem em
redescobertas que dão ao aluno condições de perceber o processo de formalização desses conceitos
(MENDES, 2008).

História da matemática

A visão da matemática desvinculada da realidade pode ser desmistifica com a abordagem da história
da matemática, contextualizando as descobertas matemáticas a sua época e necessidade. Não apenas
dados históricos, mas elucidações sobre o porquê e como esse conhecimento foi desenvolvido,
proporcionando uma visão verdadeiramente humana da matemática. Para D’Ambrósio (1989):

Esta linha de trabalho parte do princípio de que o estudo da construção
histórica do conhecimento matemático leva a uma maior compreensão da
evolução do conceito, enfatizando as dificuldades epistemológicas inerentes
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ao conceito que está sendo trabalhado (D’AMBRÓSIO ,1989, p.4).

Sobre como guiar os alunos para essa compreensão, Mendes (2008) orienta que ao fazer uma
reflexão acerca da necessidade de se buscar a investigação histórica como meio e (re) construção da
matemática produzida em diferentes contextos socioculturais e em diferentes épocas da vida humana
possibilitaremos ao aluno um sentido a esse conhecimento.

Uso de tecnologias digitais

As tecnologias são ferramentas muito presentes na vida de nossos alunos, não como ferramentas no
ambiente escolar, mas como instrumentos sem os quais eles não vivem. Essa geração nasceu e
cresceu cercado pelas descobertas tecnológicas, cabe á escola fazer melhor uso desse mecanismo.

Neste contexto, Softwares e aplicativos são criados na intenção de colaborar com o trabalho docente
como ainda no século passado salientava D’Ambrósio (1989, p.5) “através da exploração de diversos
exemplos de fenômenos geométricos (difíceis de investigar sem o auxilio de programas) o aluno
levante hipóteses e conjecturas sobre os mesmos, partindo em seguida para a demonstração”. Sobre
as possibilidades dessa metodologia de ensino Damasceno Neto (2010) destaca

A importância da utilização dessas ferramentas como uma forma de mediar e
reorganizar “os processos de criação, de busca e armazenamento de
informação e o estabelecimento de relações humanas”. O computador neste
caso pode se tornar mais do que uma ferramenta de auxílio na atividade, mas
em uma ferramenta que transforma essa atividade (DAMASCENO NETO,
2010, p.61).

A utilização de meios tecnológicos no processo de ensino permite se desvincular de práticas que
valorizam a transmissão de conhecimento possibilitando ao estudante ampliar suas observações e
investigações, dificultadas nas aulas com lápis e papel.

Os estudos vêm mostrando que resultados positivos têm sido alcançados com a aplicação de técnicas
dessas tendências metodológicas em sala de aula. O compromisso com as transformações sociais e a
construção de cidadania, o desenvolvimento do protagonismo do aluno com sua participação ativa, a
possibilidade de conexão da matemática com a realidade e sequencias metodológicas que propiciem
ao aluno construir seu conhecimento são princípios que podem ser citados como comuns entre as
abordagens citadas.

Esclarecido o papel do livro didático nas escolas brasileiras e a relevância das tendências
metodológicas para o ensino da matemática, se faz necessário verificar se estas metodologias estão
presentes e como se apresentam nesse recurso didático.

As Metodologias de Ensino de Matemática presentes nos livros analisados

Os livros utilizados para a pesquisa, de caráter bibliográfico de método qualitativo, foram
selecionados da lista dos cinco mais distribuídos, sendo selecionados o primeiro e último título da
lista. Na tabela estão identificadas as obras, os autores, a editora e a representação em percentual da
distribuição da coleção com relação ao total de livros distribuídos para a disciplina de matemática
para o país:

Tabela 1: Ranking de distribuição das primeiras cinco coleções
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TÍTULO DA
OBRA AUTORES EDITORA

% DO TOTAL DOS
LIVROS
DISTRIBUÍDOS

Praticando
Matemática

Maria José Vasconcellos

Álvaro Andrini
Editora do Brasil 26,5%

Vontade de
Saber
Matemática

Joamir Souza

Patrícia Moreno Pataro
FTD Educação 19,4%

Projeto Teláris
Matemática Luiz Roberto Dante Ática 12,3%

Matemática -
Compreensão e
Prática

Ênio Silveira

Cláudio Marques
Moderna 12,2%

Matemática –
Bianchini Edwaldo Bianchini Moderna 9,9%

Fonte: Semis, 2017

Os critérios adotados para a análise no livro didático se dividem em dois momentos:

1. A primeira etapa diz respeito à verificação de como são divididos os capítulos da obra e qual deles
trata do campo da Trigonometria nesses livros;

2. No segundo momento, buscamos identificar a presença das tendências metodológicas para o
ensino da matemática, no capítulo, nos livros didáticos selecionados.

Praticando Matemática

A obra é divida em 10 capítulos chamados de unidades, possui um total de 272 páginas. A oitava
unidade, intitulada “Trigonometria no triângulo retângulo”, se desenvolve a partir da página 203 até
a página 220, representando um pouco mais de 6% do total da obra.

Matemática Bianchini

A obra de 271 páginas foi divida em 9 capítulos. O capitulo de número seis chamado de “Razoes
trigonométricas nos triângulos retângulos” é abordado entre as páginas 152 e 171 representando 7%
do total da obra.

A tabela mostra quais tendências metodológicas aparecem nos livros didáticos.

Quadro 2: Tendências metodológicas presente nos livros examinados

Tendências metodológicas Praticando
Matemática

Matemática
Bianchini

Materiais concretos e jogos - X
Etnomatemática - -
Resolução de problemas - X
Modelagem matemática X X
História da matemática - X
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Uso de tecnologias X X

Fonte: Elaborado pelas autoras

A abordagem metodológica etnomatemática não foi encontrada nesses livros para o capitulo
pesquisado. Salientamos, com tudo, que há possibilidades de relacionar os conhecimentos de grupos
aos conhecimentos da trigonometria.

Nas obras observamos não estão presentes os jogos matemáticos envolvendo os conhecimentos
trigonométricos e os materiais concretos sugeridos, por elas, para utilização em sala de aula são:
régua, esquadro e transferidor. Esses materiais são frequentemente usados nas aulas de matemática,
acreditamos que para explorar com maior amplitude, esse tema poderia ser explorados materiais
como geoplano, trena e sombras de construções representam algumas das opções.

O material concreto, além dos citados anteriormente vistos em ambas as obras, explorado pela obra
do autor Edwaldo Bianchini é o teodolito. Após ter sido explicado seu uso na agrimensura e
construção civil, a atividade experimental sugerida é a medida de grandes alturas.

Apesar de identificarmos, de forma superficial, a abordagem resolução de problemas nos livros
verificados, alertamos que não podemos confundir problemas com exercícios de fixação, que em
muitos casos podem ser resolvidos de forma direta. A resolução de um problema deve proporcionar
ao aluno um aprofundamento em questões sociais e histórica, refletindo nas suas escolhas e
posicionamentos em sociedade. Ao resolver um problema são possibilitados ao estudante investigar,
levantar hipóteses, argumentar sobre sua solução e comprovar seus resultados durante a
comunicação. Esses aspectos não são observados na resolução maioria dos exercícios de aplicação
presentes nos livros examinados.

Nos dois livros didáticos selecionados são apresentadas situações que envolvem a tendência
metodológica da modelagem matemática durante a abordagem do teodolito, mas apenas na
Matemática Bianchini o tema é abordado falando da utilização profissional desse instrumento.
Apesar do modelo utilizado pela atividade ser sugerido pelos autores e não desenvolvido pelo
estudante, classificamos essa atividade como parte do processo dessa tendência metodológica.

A abordagem história da matemática é citada por D’Ambrósio (1997, p. 27) como “elemento
fundamental para se perceber como teorias e práticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas e
utilizadas num contexto específico de sua época” é rapidamente e superficialmente citado no
exemplar Matemática Bianchini no texto de abertura do capítulo. O título Praticando Matemática
definiu o termo trigonometria sem dizer como se desenvolveu seu conhecimento e quais povos
iniciaram seus estudos, citando que esses conhecimentos serão aprofundados no ensino médio e terão
futura aplicação na disciplina de Física.

A calculadora científica é a ferramenta tecnológica sugerida nas duas obras e seu uso é recomendado
para comprovação dos valores presentes nas tabelas de razões trigonométricas incluídas no capitulo
de ambas os livros examinados. Recursos tecnológicos computacionais como softwares, aplicativos e
objetos virtuais educacionais, não são mencionados pelos autores.

Considerações finais

O livro didático é um recurso importante, senão o único, nas escolas brasileiras, com isso a seleção
desse instrumento, pelo professor, requer atenção. Enquanto professores da rede de educação básica
apontamos, nunca termos observado com tanta atenção os livros por escolhidos em nossa prática
docente, e que ao fazê-lo para realizar esta pesquisa bibliográfica percebemos o quanto esse
momento pode contribuir na ação pedagógica.
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Durante a pesquisa, de acordo com o que os autores estudados defendem sobre resolução de
problemas, percebemos como exercícios de aplicação são chamados de problemas ficando evidente
que ambas as coleções examinadas apresentam muitos exercícios e raramente resolução de
problemas. Os exercícios são resolvidos rapidamente com uma ou duas fórmulas anteriormente
mencionadas e termos como conceitue, aplique, descreva, identifique não são explorados pelas obras
nesse capítulo. Essa tendência metodológica de ensino poderia ser abordada juntamente com a
apresentação histórica do conhecimento de trigonometria.

Porém percebemos a limitação das obras na abordagem da história da matemática, dificultando para
o estudante o reconhecimento desta área do conhecimento com uma construção humana para solução
de situações de determinada época e comunidade.

O livro didático tem potencial para ser um instrumento de comunicação entre a matemática
desenvolvida por povos e culturas, dessa e de outras épocas, com o estudante da sociedade
contemporânea que vivemos através a Etnomatemática. Contudo ao examinar as duas obras, não
encontramos essa tendência metodológica na abordagem do campo da trigonometria. Uma
possibilidade apresentada pelas autoras Bortoli e March (2013) é a proposta ou apresentação, de
discussão com trabalhadores da construção civil verificando nos métodos que utilizam, na construção
das tesouras de sustentação dos telhados e na medição de desníveis de terrenos, a trigonometria
envolvida.

A ausência de indicação para jogos matemáticos, software geométricos e outras ferramentas
tecnológicas ou não, exigem que o docente utilize outros instrumentos, além do livro didático, para
que o ensino de trigonometria proporcione o aprendizado envolvente e significante que estas
ferramentas possibilitam para o estudante.

Ao finalizar o processo de exame dos livros didáticos selecionados que buscou identificar as
tendências metodológicas apresentadas nessas obras concluímos que é fundamental o professor se
valer de outras fontes, possibilitando desenvolver com amplitude as abordagens de ensino de
matemática apresentadas nesta pesquisa.
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