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Resumo:

Neste trabalho tem-se por objetivo apresentar os resultados identificados em um trabalho de
conclusão de curso, sobre os entendimentos do se e como os alunos do 6º e 7º anos do ensino
fundamental, fazem uso(s) do livro didático de Matemática para fazer e resolver as atividades. Para
isso, foram selecionadas sete escolas da rede pública estadual de Aracaju/SE que adotaram uma das
duas coleções mais adotadas PNLD (2017) nesta cidade. Foi elaborado um questionário, respondido
por trezentos e cinquenta e quatro alunos. O entendimento do livro didático adotado por Freitas
(2009) e dos usos(s) que os alunos fazem dele, por Araujo (1992) e Jesus (2017). A partir dos
resultados, foi possível identificar que eles fazem usos(s) do livro didático de Matemática para fazer
e resolver as atividades, em parceria com o professor, quando selecionadas pelo docente. Ou fazem e
resolvem as atividades por curiosidade.

Abstract: The objective of this work is to present the results identified in a course conclusion work,
on the understandings of the and how the students of the 6th and 7th years of elementary school,
make use of the didactic textbook of Mathematics to make and solve the activities. For this, seven
schools of the state public network of Aracaju / SE were selected, which adopted one of the two most
widely adopted PNLD (2017) collections in this city. A questionnaire was prepared, answered by
three hundred and fifty-four students. The understanding of the textbook adopted by Freitas (2009)
and the uses that students make of it, by Araujo (1992) and Jesus (2017). From the results, it was
possible to identify that they make use of the Mathematics textbook to do and solve the activities, in
partnership with the teacher, when selected by the teacher. Or they do and solve their activities out of
curiosity. Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar los resultados identificados en un trabajo
de conclusión del curso, sobre la comprensión de y cómo los alumnos de 6º y 7º de la escuela
primaria utilizan el libro didáctico de Matemáticas para hacer y Resuelve las actividades. Para esto,
se seleccionaron siete escuelas de la red pública estatal de Aracaju / SE, que adoptó una de las dos
colecciones PNLD (2017) más ampliamente adoptadas en esta ciudad. Se preparó un cuestionario,
contestado por trescientos cincuenta y cuatro alumnos. La comprensión del libro de texto adoptado
por Freitas (2009) y los usos que los estudiantes hacen de él, por Araujo (1992) y Jesús (2017). A
partir de los resultados, fue posible identificar que hacen uso del libro de texto de Matemáticas para
hacer y resolver las actividades, en colaboración con el maestro, cuando lo selecciona el maestro. O
lo hacen y resuelven sus actividades por curiosidad.
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Introdução

Neste texto são apresentados resultados de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)[i], realizada em 2017, em titulado por “Uso(s) do livro didático de Matemática:
entendimento(s) de alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental de escolas da rede pública estadual
de Aracaju/SE” e teve como objetivo identificar se e como os alunos do 6º e 7º ano do ensino
fundamental de escolas da rede pública estadual de Aracaju/SE entendem sobre uso(s) do livro
didático de Matemática.

Foi utilizado como entendimento do livro didático, as informações apresentadas por Freitas (2009)
que ressalva.

[...] Livro didático é, portanto, um artefato impresso em papel, que veicula
imagens e textos em formação linear e sequencial, planejado, organizado e
produzido especificamente para uso em situações didáticas, envolvendo
predominantemente alunos e professores, e que tem a função de transmitir
saberes circunscritos a uma disciplina escolar. Essa é a imagem que faço
quando penso em livro didático. (FREITAS, 2009, p. 2)

Teve como fundamentação teórica baseada nos trabalhos de Araujo (1992), que tem por título “O
livro didático de matemática: utilização na percepção do aluno” que apresentou uma pesquisa
realizada com a finalidade de analisar o uso do livro didático de Matemática com os alunos de 1º e 2º
graus de escola da rede de ensino público e privado, da capital e do interior do estado do Rio Grande
do Norte. E a dissertação de Jesus (2017), cujo título “Uso(s) do livro didático por professores de
Matemática dos anos finais do ensino fundamental de escolas da Rede Estadual de Aracaju/SE” e
buscou como objetivo identificar se e como os professores de Matemática dos anos finais do Ensino
Fundamental de escolas da Rede Estadual de Aracaju/SE fazem uso do livro didático.

Esses trabalhos tiveram em comum, o fato de pesquisarem de que forma o livro didático de
Matemática é utilizado. No entanto, diferem-se em relação aos sujeitos, já que na pesquisa de Araujo
(1992), foram alunos, e na de Jesus (2017), os professores.

Por meio dos resultados informados nessas leituras, foi considerado como uso(s) que os alunos
fazem do livro didático de Matemática, os critérios apresentados por esses sujeitos na pesquisa de
Araujo (1992), que foram: a resolução dos exercícios selecionadas pelo professor, estudar para a
prova, sanar suas dúvidas e aprofundar o assunto. E os dados apresentados no trabalho de Jesus
(2017), que os professores salientaram realizar o uso do livro didático em parceria com os alunos,
propondo a eles e com eles, leituras sobre assuntos (conceito, exemplos e textos) relacionados ao
cotidiano e a história da matemática, de enunciados de problema e ainda solicitarem para resolver
esses problemas.

Obtido estes entendimentos, o próximo passo metodológico foi selecionar as escolas da rede pública
estadual de Aracaju/SE, para isso foram sistematizados três passos. O primeiro identificar quais dos
livros didáticos de Matemática indicados pelo Guia[ii] de Livro Didático (BRASIL, 2017) posto no
PNLD (2017), são adotadas por elas[iii]. Para o segundo, o critério foi selecionar as instituições de
ensino que possuem 6º e 7º anos do ensino fundamental. Já o terceiro, teve como foco escolher
escolas de quatro zonas geográficas[iv] de Aracaju/SE que possuem os dois passos anteriores a este.

A partir desses passos, foi possível identificar que nas escolas da rede pública estadual de
Aracaju/SE, são adotadas oito das onze coleções de livros didáticos de Matemática posto no PNLD
(2017). No entanto, para esta pesquisa foi utilizada somente as duas obras mais adotadas por estas
instituições de ensino, sendo elas: “Vontade de saber Matemática” e “Matemática compreensão e
prática”. Por meio disso, e dos outros dois passos já mencionados, foram selecionadas um total de
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oito escolas que as continham. Porém, a pesquisa foi realizada somente em sete delas, pois em uma
dessas instituições de ensino localizada na zona norte de Aracaju/SE, que adotou a obra
“Matemática: Compreensão e Prática” estava em reforma, com isso, foi recorrido novamente ao
portal do livro didático FNDE/MEC, para verificar se existia outra escola nessa região que aderia a
mesma coleção, e a identificada, no momento da pesquisa, os alunos que possuíam a obra estavam
sem professor de Matemática e os que tinham o professor, não tinham o referido livro didático.

Para obter os dados dos sujeitos da pesquisa que são os alunos inseridos nestas escolas de
Aracaju/SE, foi utilizado como instrumento de pesquisa, um questionário elaborado através dos
resultados apresentados nos trabalhos de Jesus (2017), Araujo (1992) e o exame das duas obras mais
adotadas pelas escolas da rede pública estadual de Aracaju/SE, contendo onze perguntas. O qual teve
como busca em suas questões norteadoras identificar dos sujeitos se e como eles utilizam o livro
didático de Matemática. Se fazem uso(s) por sua própria vontade/curiosidades para resolver
problemas, ler sobre a história da matemática ou outras informações curiosas presente na obra. Além
de questionamentos que versam sobre os uso(s) que eles fazem em sala de aula em parceria com o
professor de Matemática. No entanto, o presente trabalho tem somente por objetivo apresentar os
resultados identificados sobre o(s) entendimento(s) do se e como os alunos do 6º e 7º anos do ensino
fundamental, fazem uso(s) do livro didático de Matemática para fazer e resolver as atividades.

Com isso, participaram da pesquisa respondendo ao questionário trezentos e cinquenta e quatro
(354)[v] alunos, sendo cento e setenta e oito (178) do 6º ano do ensino fundamental e cento e setenta
e seis (176) do 7º ano do ensino fundamental.

Assim, para uma melhor sistematização deste trabalho, ele foi organizado em quatro tópicos

nomeados por: distribuição: escolas, alunos e códigos, se os sujeitos da pesquisa utilizam o livro

didático de Matemática, entendimento(s) de uso(s) do livro didático de Matemática pelos sujeitos da

pesquisa para fazer e responder atividades (deveres, problemas e questões) e considerações.

Distribuição: escolas, alunos e códigos

A respeito dos critérios mencionados para a seleção de escolas da rede pública estadual, livros e de
diferentes zonas geográficas da cidade Aracajuana foram selecionadas as seguintes instituições:

Quadro 01: Distribuição das escolas da Rede Estadual de Aracaju/SE por meio de diferentes bairros
e zonas geográficas da cidade.

Livro didático Escolas Zona Bairro

Vontade de Saber
Matemática

Colégio Estadual Olavo Bilac Norte Santos Dumont
Colégio Estadual G. João Alves Filho Sul Grageru
Colégio estadual Cel. Francisco de
Souza porto Oeste América

Escola Estadual Dr. Manoel Luiz Centro Getúlio Vargas

Matemática:
Compreensão e
Prática

Colégio estadual Prof. G. Rollemberg
Leite Sul Grageru

Escola Estadual Leandro Maciel Oeste Ponto Novo
Colégio estadual Tobias Barreto Centro Centro

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados coletados do portal do livro didático FNDE/MEC.
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Em relação ao questionário, ele foi aplicado a alunos de sete escolas, cada uma delas em duas turmas
(uma do 6º ano do ensino fundamental e outra do 7º ano do ensino fundamental), formando um total
de quatorze turmas. Sendo entregue a trezentos e cinquenta e quatro (354) alunos (cento e setenta e
oito (178) das turmas do 6º ano do ensino fundamental e cento e setenta e seis (176) das turmas do 7º
ano do ensino fundamental).

Depois de aplicados aos sujeitos de todas as escolas, foram organizados quadros contendo as
respostas de cada uma das perguntas ressaltadas pelos alunos, para posteriormente analisá-las, com o
objetivo de identificar o se e o(s) uso(s) que os sujeitos da pesquisa entendem fazer do livro didático
de Matemática das turmas dos 6º e 7º anos do ensino fundamental. O total de alunos de cada
série/ano (que responderam ao questionário) de cada escola é apresentado na tabela 01 que segue.

Tabela 01: Total de alunos de cada séria/ano do ensino fundamental de cada escola que responderam
o questionário.

Escolas Alunos do 6º ano do
ensino fundamental

Alunos do 7º ano do
ensino fundamental

Total de alunos
por escolas

Escola Estadual Dr.
Manoel Luiz 35 alunos 28 alunos 63 alunos

Colégio Estadual Cel.
Francisco de Souza
Porto

22 alunos 13 alunos 35 alunos

Colégio estadual C. E.
Professor José Carlos
de Souza

28 alunos 27 alunos 55 alunos

Escola Estadual Olavo
Bilac 20 alunos 31 alunos 51 alunos

Colégio Estadual Prof.
Gonçalo Rollemberg
Leite

26 alunos 28 alunos 54 alunos

Escola Estadual
Leandro Maciel 20 alunos 26 alunos 46 alunos

Colégio Estadual
Tobias Barreto 27 alunos 23 alunos 50 alunos

Total 178 alunos 176 alunos 354 alunos

Fonte: Tabela elaborada por meio dos dados retirados do questionário.

Para fazer referências aos alunos foram criados os seguintes códigos: a letra A em maiúscula,
enumerada por de um a trezentos e cinquenta e quatro (354) que foi o total de sujeitos que
participaram da pesquisa e os livros didáticos de Matemática, conforme já explicado em sua
apresentação, 6LD1 para a obra “Vontade de Saber Matemática” e 6LD2 para a obra “Matemática:
Compreensão e Prática” referindo-se ao 6º ano do ensino fundamental. O modo análogo, temos o
7LD1 (Vontade de Saber Matemática) e 7LD2 (Matemática: Compreensão e Prática), referindo-se
aos livros do 7º ano do ensino fundamental. Em relação as escolas, é explicitada no quadro 02 que
segue.

Quadro 02: códigos dos sujeitos.

Livro didático Escola Códigos dos alunos
Escola Estadual Dr. Manoel Luiz
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Vontade de Saber
Matemática

6LD1

C1
A1...A35

Colégio Estadual Cel. Francisco
de Souza Porto

C2
A36...A57

Colégio estadual C. E. Professor
José Carlos de Souza

C3
A58...A85

Escola Estadual Olavo Bilac

C4
A86...A105

Matemática:
Compreensão e Prática

6LD2

Colégio Estadual Prof. Gonçalo
Rollemberg Leite

C5
A106...A131

Escola Estadual Leandro Maciel

C6
A132...A151

Colégio Estadual Tobias Barreto

C7
A152...A178

Vontade de Saber
Matemática

7LD1

Escola Estadual Dr. Manoel Luiz

C1
A179...A206

Colégio Estadual Cel. Francisco
de Souza Porto

C2
A207...A219

Colégio estadual C. E. Professor
José Carlos de Souza

C3
A220...A246

Escola Estadual Olavo Bilac

C4
A247...A277

Matemática:

Compreensão e Prática

LD72

Colégio Estadual Prof. Gonçalo
Rollemberg Leite

C5
A278...A305

Escola Estadual Leandro Maciel

C6
A306...A331

Colégio Estadual Tobias Barreto

C7
A332...A354

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados coletados por meio do questionário.

Assim, o código é exemplificado da seguinte maneira 6LD1C1A1, o número seis, significa o 6º ano
do ensino fundamental, LD1 (livro didático da coleção “Vontade de Saber Matemática”, C1 refere-se
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a instituição de ensino, neste caso, a Escola Estadual Dr. Manoel Luiz e A1 a sigla que representa o
aluno. Já o exemplo 7LD2C6A310, o número sete, corresponde ao 7º ano do ensino fundamental,
LD2 (a obra da coleção “Matemática: Compreensão e Prática”), C6 trata da Escola Estadual Leandro
Maciel e o A310 informa código que enumerei para representar este aluno.

No próximo tópico são apresentados os resultados sobre se e como os alunos das turmas do 6º e 7º
anos do ensino fundamental das sete instituições de ensino de Aracaju/SE, selecionadas para a
realização da pesquisa entendem fazer uso(s) do livro didático de Matemática para resolver as
atividades (deveres, problemas e questões).

Se os sujeitos da pesquisa utilizam o livro didático de Matemática

Foi possível identificar dos alunos, a partir do questionário se eles utilizavam o livro didático de
Matemática adotado por sua instituição de ensino. Esses resultados são explicitados por meio da
tabela 02, com a quantidade de sujeitos que registraram em seus argumentos a identificação pelas
alternativas “sim” e “não”. No entanto, por onze (11) deles não terem respondido esta questão, foram
representados pela opção “não identificou”.

Tabela 02: Você utiliza o livro didático de Matemática?

Série/ano Sim Não Não identificou Total
6º ano do ensino fundamental 155 14 9 178
7º ano do ensino fundamental 160 14 2 176

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados coletados por meio do questionário.

Diante do que está exposto na tabela 02, é possível constatar que do total geral de alunos que
trezentos e quinze (315) deles mencionaram utilizar o livro didático de Matemática. Já vinte e oito
(28) salientaram não fazer o uso, no entanto, dezenove (19), desses vinte e oito (28) justificaram em
pelo menos uma das demais questões do questionário recorrê-lo sendo: oito (8) deles do 6º ano do
ensino fundamental e onze (11) do 7º ao do ensino fundamental. Da mesma forma, aconteceu com os
onze (11) alunos que não informaram a resposta nessa pergunta, pois dez (10) deles, alegaram em
pelo menos uma das outras perguntas do instrumento de pesquisa, utilizar o livro didático de
Matemática, com nove (9) do 6º ano do ensino fundamental e um (1) do 7º ano do ensino
fundamental.

Os apontamentos que eles mencionaram sobre não fazer uso do livro didático de Matemática, são
apresentados em cinco (5) das justificativas que seguem.

“Eu não uso[vi]” (6LD1C1A15, 2017)

“Não. Ainda não recebi o livro” (6LD2C5A123, 2017)

“Não usos (7LD1C3A243, 2017)

“Ainda não. Nenhuma forma porque não ganhei livro ainda” (7LD1C4A253,
2017)

“Não” (7LD2C5A295, 2017)
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Conforme exposto, é possível informar que dois deles, em seus argumentos, evidenciam não ter
recebido ainda o livro didático de Matemática. Mas, também, se constata resposta como: “Não
porque muitas vezes utilizamos o quadro para as atividades” (7LD2C6A310, 2017). No entanto, será
que quando não há o que copiar na lousa, esse aluno passa a usá-lo?

Portanto, foi possível identificar a partir dos dados que quase todos os alunos fazem o uso do livro
didático de Matemática. Assim, Já tendo essa informação, tem-se o seguinte questionamento: como
será que eles a usam? Essa resposta é encontra no tópico que segue. Todavia, vale ressaltar essa
resposta desta pergunta obteve diversos resultados no (TCC) e que neste trabalho é somente
explicitado as que os discentes mencionaram, com seu entendimento, utilizar o livro didático de
Matemática para fazer e resolver as atividades.

Entendimento(s) dos uso(s) do livro didático de Matemática pelos sujeitos da pesquisa para
fazer e responder atividades (deveres, problemas e questões)

Neste tópico são apresentados os argumentos dos alunos das duas séries/anos do ensino fundamental
que tiveram como entendimento(s) sobre o uso(s) do livro didático de Matemática para fazer e
responder as atividades (deveres, problemas e questões) presentes na obra. Para isso, são expostos os
resultados das seguintes questões do instrumento.

◦ De que forma eles usam o livro?
◦ Se eles fazem uso do livro didático de Matemática para resolver as atividades selecionadas

pelo seu professor? Como costumam fazer e em qual lugar?
◦ Se respondem atividades da obra adotada pela escola, por sua própria vontade/curiosidade?

Além de exemplificá-las;
De início são apresentados os argumentos da pergunta que os questionavam de que forma usam o
livro didático de Matemática, sendo explicitadas primeiramente algumas das justificativas que eles
informaram sobre os deveres.

“Sim. Porque só usamos quando temos deve de casa ou de aula.”
(6LD1C1A13, 2017)

“Sim. fazendo deve” (6LD1C3A72, 2017)

“As vezes, para responder dever” (7LD1C1A180, 2017)

“Sim/so quando o professor passa dever” (7LD1C3A232, 2017)

A partir dessas evidências, é possível constatar que eles, utilizam a obra para fazer e responder os
deveres quando seu professor passa, sendo os de casa ou de sala. Esse apontamento é semelhante ao
que se constata no trabalho de Jesus (2017), na parceria entre professor e aluno, em que os docentes
informaram selecionar para eles, e nas respostas dos sujeitos da pesquisa de Araujo (1992). Contudo,
este fato é mais explicado pelo o entendimento de todos os sujeitos parceiros desta pesquisa, na
questão do questionário que os questiona sobre isso, que é apresentada mais adiante.

O mesmo entendimento que os sujeitos ressaltaram nos deveres, vale para os argumentos que versam
sobre as atividades, conforme a seguir.

“Sim faça as atividades para estudar” (6LD2C5A121, 2017)

“Sim. para ajuda a fazer as questões” (7LD1C1A195, 2017)
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“Sim para responder as atividades” (7LD1C2A210 2017)

“Sim. As vantagens de utilizalo para fazer as atividades” (7LD1C3A235,
2017)

“Sim para responder as questões das atividades” (7LD2C6A317, 2017)

Algo a ser observado é que nessas justificativas dos alunos já mencionadas, foram apresentadas as
palavras deveres e atividades, e que, em suas respostas possuem o mesmo significado. Já a palavra
questão, que é mencionada pelo último registro indicado, entende-se que ela, corresponde as das
atividades, ou seja, também corresponde aos deveres.

Além dessas respostas, eles salientaram em seus argumentos utilizar o livro didático de Matemática
para resolver os problemas de matemática. Essa evidência é exposta a seguir.

“Sim resolvendo problemas de conta a vantagens e que eu posu aprender”
(6LD1C4A96, 2017)

“Para resolver contas, problemas etc.” (6LD2C5A115, 2017)

“Sim, Eu uso para resolver problema” (6LD2C6A147, 2017)

Verifica-se em relação a essas justificativas que eles chamam atenção para resolver problemas que
envolvam contas.

Em continuidade a esses entendimento(s) alegados por eles para recorrer ao livro didático de
Matemática, conforme já ressaltado, foi buscado por meio de suas respostas a partir do questionário
entregue, identificar se fazem o uso do livro didático de Matemática para resolver as atividades
selecionadas pelo seu professor. Além de ressaltar como costumam fazer e o local desses estudos. A
tabela 03 a seguir explicita a quantidade de alunos que responderam sobre este apontamento.

Tabela 03: Uso do livro didático de matemática para resolver as atividades selecionadas pelo
professor.

Série/ano Sim Não Não identificou Total
6º ano do ensino fundamental 125 50 3 178
7º ano do ensino fundamental 113 60 3 176

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados coletados por meio do questionário.

Conforme exposto, é possível constatar que os alunos em maior quantidade nas duas séries/anos do
ensino fundamental, usam o livro didático de Matemática para resolver as atividades selecionadas
pelo seu professor. Como explicitado em argumentos mencionados anteriormente. Vale ressaltar que,
exceto o local que estudam, os demais apontamentos foram semelhantes as já ressaltadas. Algumas
dessas evidências são informadas no quadro 03.

Quadro 03: Justificativa dos alunos sobre utilizarem o livro didático de Matemática para resolverem
as atividades selecionadas pelo professor.

Justificativas dos alunos 6º ano do ensino Justificativas dos alunos 7º ano do ensino
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fundamental fundamental

“Sim na escola” (6LD1C1A10, 2017)
“Na sala quando e para sala e em casa
quando o dever e pra casa.”
(7LD1C1A190, 2017)

“Em casa” (6LD1C2A40, 2017)
“Sim. Costumo ler e entende as questões
para depois resolver as questões em casa,
na escola mesmo.” (7LD1C2A209, 2017)

“Em casa resolvendo as contas”
(6LD1C3A62, 2017)

“As vezes, pego e vejo o exemplo em casa”
(7LD1C3A240, 2017)

“Quando ele passa atividade, costumo fazer
em casa” (6LD1C4A98, 2017)

“Sim. Na escola ou em casa”
(7LD1C4A258, 2017)

“Sim, em casa, na sala de aula quando ela
passa as atividades” (6LD2C5A115, 2017)

“Em casa para fazer atividades a casa e na
sala para resolver atividades de sala”
(7LD2C5A288, 2017)

“Sim resolver probleminha na sala de aula”
(6LD2C6A138, 2017)

“na escola, eu vejo a explicação do livro e
respondo” (7LD2C6A320, 2017)

“Sim costumo porque o livro me ajuda a
fazer as atividades em casa”
(6LD2C7A164, 2017)

“Sim quando passa dever para casa”
(7LD2C7A348, 2017)

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados coletados por meio do questionário.

Como ilustrado no quadro 03, quatro (4) deles responderam em suas respostas com mais de um dos
tipos de opções para seu local[vii] de estudos e dez (10) mencionaram apenas em um. Além disso, e
já explicado, se identificou por meio de três (3) deles, que antes de começarem a responder as
atividades selecionadas pelo professor, eles fazem leituras do conteúdo matemático para verificar os
exemplos e explicações.

Aos alunos que não recorrem ao livro didático de Matemática, para este uso, salientaram em suas
justificativas, não ter esse hábito (costume) e utiliza o assunto do caderno. Conforme duas respostas
que seguem: “Eu não costumo fazer atividade do livro” (6LD1C2A42, 2017) e “Não, pelo assunto no
caderno” (7LD1C4A276, 2017).

Seguindo sobre os entendimentos que recorrem à obra para fazer essas atividades. Também foi
buscado, conforme já explicado, identificar se eles realizam o uso do livro didático de Matemática
para resolvê-las por sua própria vontade/curiosidade. Esses dados são apresentados a partir das
alternativas “sim[viii]”, “não” e “não identificou” por meio da tabela 04 que segue.

Tabela 04: Se os sujeitos possuem vontade/curiosidade própria de resolver as atividades do livro
didático de Matemática para estudar o conteúdo.

Série/ano Sim Não Não identificou Total
6º ano do ensino fundamental 136 37 5 178
7º ano do ensino fundamental 98 76 2 176

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados coletados por meio do questionário.

Diante da tabela 04, identifica-se nas duas séries/anos do ensino fundamental que maior parte dos
alunos, possui o costume de usar o livro didático de Matemática por sua própria vontade/curiosidade
para resolver as atividades. No entanto, é possível verificar que em relação aos que não a recorrem
para esta opção, o 7º ano do ensino fundamental tem trinta e nove (39) alunos a mais em comparação
aos do 6º ano do ensino fundamental. Foi constatado que os alunos do 6º ano do ensino fundamental,
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possuem mais interesse para essa vontade/curiosidade do que os do 7º ano do ensino fundamental.
Será que eles também têm um maior interesse em relação aos 8º e 9º anos do ensino fundamental? O
mesmo argumento vale para o 7º ano do ensino fundamental sobre estas duas séries/anos
mencionadas[ix].

A seguir é apresentada a tabela 05, contendo os conteúdos matemáticos ressaltados por eles, como
aqueles que estão presentes nas resoluções de atividades que possuem interesses em fazê-las. Vale
salientar que nem todos os alunos que apontaram ter essa vontade/curiosidade mencionaram o nome
de algum conteúdo.

Tabela 05: Conteúdos que os sujeitos da pesquisa apontam possuir vontade/curiosidade própria para
resolver as atividades do livro didático de Matemática.

Conteúdos identificados
nas respostas dos alunos

do 6º ano do ensino
fundamental

Quantidade
de alunos

Conteúdos identificados
nas respostas dos alunos

do 7º ano do ensino
fundamental

Quantidade de
alunos

Números romanos 10 Fração 14
Fração 9 Números inteiros 7

Sistema de numeração
egípcia 6 Contas (multiplicação e

divisão) 5

MMC 5 Equação 4
Potência 5 Potência 4

Geometria (poliedro,
perímetro e área)

3 Expressões algébricas 2

Números naturais 2 ngulos 1
Sistema de numeração

decimal 2 Números primos 1

Contas 1 Radiciação 1
Total 43 Total 39

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados coletados por meio do questionário.

A partir da tabela 05, é possível identificar que apesar de serem turmas diferentes, fração e potência
são conteúdos comuns entre elas.

Ao responder no questionário sobre essas vontades/curiosidades, eles também teriam que
exemplificar. Para isso, foi ressaltado no momento da entrega que eles poderiam escrever os
problemas que lembrassem ou caso não lembrassem, recorressem ao livro didático de Matemática
para procurar e copiar no instrumento de pesquisa, o problema que tivesse interesse de resolver por
sua própria vontade/curiosidade, com o seu número da página e da questão.

Assim, dos alunos do 6º ano do ensino fundamental, foram exemplificados os problemas
matemáticos[x] somente por vinte e sete (27) alunos. Esses exemplos estão relacionados com os
conteúdos: fração, algarismo romano, MMC. Já o 7º ano do ensino fundamental, por dezesseis (16)
deles, por meio dos conteúdos: Fração, equação, potência e números inteiros (reta numérica).

Sendo evidenciados primeiramente os exemplos apontados pelos alunos do 6º ano do ensino
fundamental. A partir desses exemplos, foi possível identificar que vinte e quatro (24) deles é do tipo
algoritmo[xi], um (1) padrão[xii], um (1) de reconhecimento[xiii] e um (1) contendo essas duas
situações. A seguir são apresentadas duas (2) das quatro (4) respostas que foram classificadas como
os problemas de algoritmo.
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“Sim: 2.2 = 2.2 = 4” (6LD1C1A30, 2017) e “Curiosidade 30 – {20 – 4 .[8 + 4) ] : 2}”
(6LD2C7A152, 2017). A partir das duas citações, identifica-se que um deles explicitou possuir esse
interesse em resolver problemas contendo a multiplicação. Já o outro, verifica-se as quatro (4)
operações básicas, composta por parêntese, colchetes e chaves, formando uma expressão.

Assim como também constatou-se argumentos sobre resolução de um exemplo que faz o mínimo
múltiplo comum dos números cinco e dezesseis, algarismo romano e os números naturais,
informando o reconhecimento das letras a partir dos números.

A seguir é apresentado um dos exemplos que foi classificado como aquele que envolve problema de
reconhecimento. “Escreva o nome de três objetos que podem ser associados a poliedros e de três que
podem ser associados a não poliedros. Questão 2. Página 15” (6LD1C2A51, 2017). A partir desse
problema, é possível refletir que talvez esse aluno tenha se interessado por ele, por envolver situação
presente do cotidiano, no qual, para ser resolvido, basta que o sujeito faça uma associação de objetos
do seu cotidiano com os poliedros.

Em relação aos alunos do 7º ano do ensino fundamental, essa vontade/curiosidade própria de usarem
o livro didático de Matemática para realizar as atividades. Conforme já mencionado, foi
exemplificada por dezesseis (16) deles, esses problemas foram classificados como do tipo algoritmo,
reconhecimento e padrão, são compostos pelos conteúdos (expressão algébrica, fração, potência e
números inteiros (reta numérica). Destacando a fração como a mais mencionada pelos exemplos, por
sete (7) deles. São evidenciadas duas (2) dessas respostas a seguir. Apresentando os problemas do
tipo algoritmo.

“Fração, formas geométricas essa: 7/12 + 5/6 + 1/3 = eu acho interessante essas frações 1/2 . 8/16 =
8/ 32 acho muito interessante. Eu gosto de fração” (7LD1C2A213, 2017). É importante ressaltar com
base na citação de aluno, que ele possui interesse por sua própria vontade/curiosidade, para fazer
problemas contendo as formas geométricas e a fração, justificando achá-los interessantes e ainda
ressalta gostar de fração, exemplificando-a por meio da adição e multiplicação de frações.

Já nesse problema, “Sim x2 + 2xy + y2, para x = -1 e y = -3 pág. 75 1/2 - 1/5 + 5/ 8 pág. 66”
(7LD2C5A278, 2017), identifica-se dois conteúdos presente em sua resposta, à expressão algébrica
composta por duas incógnitas (x e y) e a fração contendo as operações de adição e subtração. Além
dessas respostas, foram constatados também argumentos sobre resolução de exemplos envolvendo
potência e da reta numérica.

Sobre os sujeitos que não possuem esse interesse por sua própria vontade/curiosidade, tanto do 6º
ano do ensino fundamental quanto do 7º. Foram identificadas justificativas como as quatro que
seguem.

“Não, porque so deve fazer quando ela manda” (6LD2C5A119, 2017)

“Não. Porque eu não gosto de fazer sei a professora manda” (6LD2C6A137,
2017)

“Não costume ler” (7LD2C5A279, 2017)

“Não, porque eu faço as que a professora passa” (7LD2C5A282, 2017)

Assim, a partir dessas alegações fica explicito só fazer as selecionadas pelo seu professor, por não
gostar de fazê-las e não ter o hábito (costume) dessa leitura.

Considerações
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Portanto, a partir dos resultados dos sujeitos parceiros da pesquisa apresentados neste trabalho, foi
possível identificar que eles mencionaram em seus entendimento(s) que utilizam o livro didático de
Matemática para fazer e resolver as atividades (em muitos apontamentos foram nomeadas como
deveres, problemas e questões), e esses usos(s) ocorrem em dois tipos:

O primeiro, quando selecionada pelo seu professor, para fazer e responder as atividades em sala de
aula e em casa. Neste caso, havendo uma parceria entre eles. Esse resultado, conforme já
mencionado, é similar tanto na pesquisa de Araujo (1992), que os alunos salientaram responder
quando selecionada pelo seu professor, quanto na de Jesus (2017). A diferença entra as duas, é que
em Araujo (1992), os apontamentos são postos pelos alunos, e em Jesus (2017), é informado pelos
docentes (parceria com o aluno).

O segundo, pela própria vontade/curiosidade do aluno, ou seja, sem que o professor peça para ele
fazer ou responder. Foram constatadas em suas respostas, os problemas do tipo reconhecimento,
padrão e algoritmo, sendo este último com maior destaque.

Vale ressaltar que por meio do(s) entendimento(s), também foi possível identificar que os alunos do
6º ano do ensino fundamental mencionaram utilizar o livro didático de Matemática mais que os do 7ª
ano do ensino fundamental, tanto em relação a fazer as atividades selecionadas pelo seu professor
quanto as que resolvem por seu próprio interesse.

Por fim, a partir dos resultados, é permitido afirmar que mais da metade dos sujeitos parceiros da
pesquisa não ficam esperando somente as solicitações do professor de Matemática para estudar, mas
sim, que eles recorrem à obra por interesse pessoal para fazer e responder as atividades.
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[i] Orientado pela Profª. Drª Ivanete Batista dos Santos.

[ii] No Guia, [...] encontra as Resenhas das coleções de livros de 6º ao 9º ano, aprovadas no
Programa Nacional do Livro Didático 2017. Elas são o componente principal do Guia e são
apresentadas segundo a ordem de inscrições das obras no PNLD. Seus textos são estruturados em
diversas seções, nas quais se busca oferecer uma radiografia de cada coleção. (PNLD, 2017, p. 6)

[iii] Vale destacar que para prosseguir o caminho a este levantamento foram seguidas as orientações
ressaltadas por Jesus (2017) em sua dissertação. Em que, explica passo a passo este caminhar. A
partir do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (FNDE) /Ministério da Educação (MEC).
Este caminho salientado por ela foi orientado pela Profª. Drª Denize da Silva Souza.

[iv] Zona norte, sul, oeste e centro de Aracaju/SE.

[v] Foi optado por colocar o número entre parêntese depois de escrito por extenso.

[vi] Vale ressaltar que as respostas dos alunos foram apresentadas no formato em que eles
escreveram.

[vii] O local que maior parte dos alunos responderam fazer essas atividades, foram em suas casas.

[vii] Vale ressaltar que setenta e seis (76) alunos do 6º ano do ensino fundamental e dezoito (18) do
7º ano do ensino fundamental, mencionaram em suas justificativas utilizarem por meio da escrita
vontade ou curiosidade, essas respostas foram consideradas, representadas pela alternativa “sim”.

[ix] Essa comparação pode ser realizada a partir dos dados apresentados no trabalho de (TCC) de
Quelen dos Santos Cruz que também faz parte do grupo de Pesquisa Núcleo de Investigação sobre
História e Perspectivas Atuais da Educação Matemática – NIHPEMAT. Pois, a pesquisa dela é
semelhante a esta, diferenciando-se nas séries/anos do ensino fundamental, a qual buscou pesquisar
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alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental.

[x] “[...] é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos
para solucioná-la” (DANTE, 1989, p. 10). Ele o classifica ainda em seis tipos: reconhecimento,
algoritmo, padrão, heurístico, aplicação e quebra-cabeça.

[xi] “São aqueles que podem ser resolvidos passo a passo. [...] seu objetivo é treinar a habilidade em
executar um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores.” (DANTE, 1989, p. 16).

[xii] “O objetivo desses problemas é recordar e fixar os fatos básicos através dos algoritmos das
quatro operações fundamentais, [...]. De um modo geral, eles não aguçam a curiosidade do aluno
nem desafiam. ” (DANTE, 1989, p. 17).

[xiii] “Seu objetivo é fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre um conceito, um fato
específico, uma definição, uma propriedade etc.” (DANTE, 1989, p. 16).
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