
            

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - NPGECIMA 

MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Nayara Jane Souza Moreira 

 

 

 

 

CONTINUIDADE(S) E RUPTURA(S) NOS LIVROS DIDÁTICOS “A CONQUISTA 

DA MATEMÁTICA”: COMO ENSINAR A PARTIR DE ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

(1982 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SERGIPE 

2013



2 
 

 

Nayara Jane Souza Moreira 

 

 

 

 

 

 

CONTINUIDADE(S) E RUPTURA(S) NOS LIVROS DIDÁTICOS “A CONQUISTA 

DA MATEMÁTICA”: COMO ENSINAR A PARTIR DE ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

(1982 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Núcleo de Pós-

graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, da Universidade Federal de Sergipe, como 

parte integrante dos requisitos para a obtenção de título 

de Mestre, sob a orientação da Prof. Dra. Ivanete 

Batista dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão – Sergipe 

2013 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

M838c 

 
Moreira, Nayara Jane Souza 
    Continuidade(s) e ruptura(s) nos livros didáticos “A conquista da 

matemática”: como ensinar a partir de orientações metodológicas da 
educação matemática (1982-2009) / Nayara Jane Souza Moreira; 
orientadora Ivanete Batista dos Santos. – São Cristóvão, 2013. 

112 f.: il.  
 
 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática)–Universidade Federal de Sergipe, 2012. 
 
 

1. Matemática – Estudo e ensino. 2. Livros didáticos. 3. Educação - 
História. I. Santos, Ivanete Batista dos, orient. II. Título 

 
                                                              CDU 37:51 

 

 

 



ii 
 

 



iii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 
A caminhada foi longa e por certas vezes difícil, mas o incentivo, a colaboração e o 

apoio de vocês me deu força para seguir em frente e chegar até este momento, por isso 

dedico este pequeno espaço para agradecê-los. Entre estes, estão: 

Deus, meu pai e criador, que sempre esteve comigo nos momentos bons e ruins. 

Sempre disposto a me apoiar e a mostrar um novo caminho quando o antigo já não era 

mais possível. Se não fosse por ele, nada disso seria possível. Obrigada meu Deus por sua 

presença constante em minha vida. 

Aos meus pais, Sônia e Gonçalo, e a minha irmã Sandra, por acreditarem em mim. 

Incentivando e apoiando todas as minhas decisões, e por me instigar a seguir em frente. Sei 

que não foi fácil, foram muitos dias de estudo, de esforços, angústias, mas em todos eles, lá 

estavam vocês para me dar força e me ajudar a seguir em frente e nunca desistir. Amo 

muito vocês. 

Ao meu esposo, Edson, que não mediu esforços para que este sonho fosse 

realizado. Contribuindo na leitura do texto, e me acompanhando em inúmeras viagens para 

que a orientação deste trabalho pudesse ser realizada. Obrigada por me incentivar, por 

acreditar em mim, por mostrar que sou capaz. Obrigada por fazer parte da minha vida, te 

amo. 

À minha orientadora Profª Drª Ivanete Batista dos Santos que com sabedoria e com 

seus ensinamentos me conduziu sabiamente nas etapas desta pesquisa. Obrigada pela 

paciência e por todo o esforço, e contribuição. Obrigada pela sua amizade. Seus 

ensinamentos sempre irão me acompanhar “aonde quer que vá”.  

À minha amiga e companheira de mestrado Ivana Silva Santos, que estava ao meu 

lado em todos os momentos de alegria, angustias e tristezas. Que me ajudou em minhas 

pesquisas e durantes as disciplinas do mestrado. Sua presença foi um fator motivador para 

vencer mais essa etapa de nossas vidas. Obrigada amiga. 

Aos meus colegas, Fabio, Raquel, Marcos Denilson, Deoclecia, Rone, Mirleide, 

Thamires, Clessius, Olívio, Samuel e Gilberlânia pelos momentos bons vivenciados desde 

a graduação.  



iv 
 

À minha família pela compreensão e apoio, pelos incentivos e encorajamentos em 

todas as etapas desta pesquisa e em todos os momentos da minha vida. Obrigada.  

Ao professor Dr. Itamar Freitas, pelo conhecimento fornecido e por todas as sugestões 

para melhorar este trabalho. Às Professoras Dr.ª Rita de Cássia Pistóia Mariani e Dr.ª Maria 

Célia Leme da Silva pelas contribuições apresentadas durante a qualificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMO 

 

 

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa, que teve como objetivo analisar 

em que medida orientações de como ensinar Matemática ancoradas em pressupostos 

teóricos e metodológicos da Educação Matemática alteraram os livros didáticos da coleção 

“A Conquista da Matemática” no período de 1982 à 2009. Vale ressaltar que, para isso foi 

tomado como principal referência orientações metodológicas apresentadas por 

D’Ambrósio (1989), no que diz respeito a resolução de problemas, a história da 

matemática, ao uso do computador e aos jogos. A escolha da referida coleção deve-se há 

pelo menos dois fatores. O primeiro é que conforme Duarte (2007) e Hallewell (2005) 

esses livros estão em circulação no ambiente escolar desde a década de 80. E segundo, 

porque de acordo com Trindade (2012) em dezenove escolas da rede municipal de ensino 

da cidade de Aracaju-SE, dezesseis adotam os livros dessa coleção. Como suporte teórico, 

foram adotados ainda autores como Chervel (1990) para a compreensão da disciplina 

escolar e da vulgata; Choppin (2002, 2004) que traz contribuições para a utilização do livro 

didático como fonte de pesquisa para a produção da História da Educação; Munakata 

(1997) por apresentar aspectos da materialidade do livro didático; Fiorentini & Lorenzato 

(2009) para um entendimento sobre Educação Matemática; Valente (2007, 2008) como 

referência para a produção de História da Educação Matemática e para o estudo de livros 

didáticos de Matemática como fonte de pesquisa. Para alcançar o objetivo de pesquisa 

foram examinadas as edições de 1982, de 1985, de 1992, de 1998, de 2002 e de 2009. Com 

base na análise dessas coleções, foi constatado que ocorreram mudanças em relação a 

materialidade, no que diz respeito ao aumento do número de páginas com a inclusão de 

orientações metodológicas, sugestões de leituras e projetos pedagógicos, que passaram a 

compor essa coleção a partir da edição de 1992. Em relação aos conteúdos foram 

identificados elementos de continuidade relacionados à organização dos conteúdos, aos 

conceitos adotados e aos problemas matemáticos. Em relação as rupturas, pelo exame 

efetuado foram identificadas de duas formas: ruptura total e ruptura parcial. A primeira 

pela eliminação de conteúdo. E a segunda, por mudanças parciais, referente a propostas de 

abordagem dos conteúdos e pela inserção de problemas contextualizados, uso de recursos 

manipuláveis, de sugestão de uso da calculadora, uso da história da matemática e jogos. 

Dito de outra forma, as mudanças ocorreram principalmente na abordagem dos conteúdos, 

primeiro definição, depois exercícios. E com o tempo a formalização da definição só é 

abordada depois da apresentação de um entendimento por meio de um recurso didático 

manipulável ou por meio de um problema contextualizado. Por fim, de tudo que foi 

descrito a partir do exame efetuado é possível afirmar que os livros didáticos da coleção 

“A Conquista da Matemática”, no período de 1982 a 2009, passaram por mudanças tanto 

em sua forma, como em relação à abordagem dos conteúdos e das possibilidades de uso em 

sala de aula, que a depender da ação do professor poderá desencadear novos processos de 

ensinar em que o aluno é transformado em um parceiro da ação pedagógica. E poderá 

concretizar um dos objetivos da Educação Matemática, no que diz respeito a minimizar os 

problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 
 

 

Palavras-chave: Coleção “A Conquista da Matemática”; Orientações Metodológicas, 

Livro Didático. 
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INTRODUÇÃO 

 

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

analisar em que medida orientações de como ensinar Matemática ancoradas em 

pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Matemática alteraram os livros 

didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” no período de 1982 a 2009
1
. Vale 

ressaltar que, para isso foi tomado como principal referência às orientações metodológicas 

apresentadas por D’Ambrósio (1998). Mas antes de abordar sobre a temática desta 

pesquisa, relatarei os caminhos que me conduziram a essa escolha. 

Começarei pela opção do curso superior. Ao estudar o Ensino Médio (2000-2003), 

identifiquei-me com as disciplinas que envolviam cálculos, conseguia responder boa parte 

das questões apresentadas no livro didático
2
, principalmente as de Matemática. 

Considerava que ter habilidade de resolver problemas eram argumentos consistentes para 

um bom desenvolvimento nessas disciplinas. Por isso, quando iniciei em 2004 um cursinho 

para o vestibular, fui convicta de que faria Matemática.  

Em 2006, ingressei no curso de Matemática-Licenciatura da Universidade Federal 

de Sergipe. No primeiro período, comecei a cursar a disciplina “Fundamentos da 

Matemática”
3
. Fiquei apavorada e me perguntava: “onde estão as fórmulas?” “Por que não 

existe um modelo para resolução das questões?”. Não havia fórmulas, nem modelos a 

serem seguidos, era tudo norteado pela lógica, por demonstrações de teoremas. O mesmo 

fato ocorreu com a disciplina “Estruturas Algébricas
4
”. Então percebi que a minha 

facilidade em resolver “problemas matemáticos” pouco ou nada contribuía para a 

aprendizagem nessas disciplinas.  

Apesar das dificuldades, fui aprovada e comecei a acreditar que o curso de 

Matemática era norteado somente por disciplinas com muitas definições, teoremas e 

                                                           
1
Último ano de edição da coleção publicada no PNLD 2011. 

2
Vale destacar que nessa época os livros didáticos para o Ensino Médio não eram distribuídos gratuitamente. 

Os livros que utilizei há época foram emprestados. 
3
Ementa: Noções de lógica. Provas diretas, condicionais, por contradição e contra-exemplos. Noções de 

conjuntos. Relações de equivalência. Relação de ordem. Lema de Zorn. Funções. Noções sobre 

cardinalidade. Disciplina ministrada na graduação de Matemática, sob a orientação do Dr Alan Almeida 

Santos, no ano de 2006. 
4
Ementa: Números inteiros. Grupos. Homomorfismos.  Os teoremas de Cayley, da correspondência, de 

Cauchy e de Sylow com aplicações. Anéis. Homomorfismos de anéis. Domínios euclidianos. Disciplina 

ministrada na graduação de Matemática, sob a orientação do Dr Kalasas Vasconcelos de Araújo, no ano de 

2006. 
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postulados. Mas, em 2007, cursei a disciplina “Metodologia do Ensino da Matemática
5
”, 

cuja proposta se diferenciava daquelas estudadas até então, trazia algo novo, nada de 

cálculos, nada de teoremas e demonstrações. Basta dizer que a professora iniciou sua aula 

perguntando “o que é Educação Matemática (EM)?”. Minha resposta, prefiro não lembrar, 

afinal, não conhecia essa expressão. Foi nessa disciplina que comecei a ter um 

entendimento sobre Educação Matemática, a partir da leitura do livro “Investigação em 

Educação Matemática Percursos Teóricos e Metodológicos” de Fiorentini e Lorenzato 

(2009).  

Começa neste momento uma nova fase da minha formação, a partir de um 

entendimento sobre Educação Matemática. Neste livro os autores apresentam três fatores 

determinantes para o surgimento da Educação Matemática enquanto campo científico e 

profissional. O primeiro fator consiste na criação de uma comissão internacional, 

resultando na primeira proposta de internacionalização do ensino de matemática, sob a 

liderança de Felix Klein. Neste momento, há uma preocupação com o currículo e com a 

metodologia de ensino da Matemática. O segundo consiste na chegada ao Brasil, no final 

do século XX, de educadores matemáticos que concluíram seu mestrado e doutorado em 

instituições europeias. O terceiro fator está relacionado às pesquisas realizadas por 

psicólogos americanos e europeus, relativos ao modo como as crianças aprendiam 

matemática. Além disso, são apresentados dois objetivos básicos da investigação em 

Educação Matemática, “um, de natureza pragmática que tem em vista a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática; Outro, de cunho científico, que tem 

em vista o desenvolvimento da EM como campo de investigação e de produção de 

conhecimentos” (FIORENTINI & LORENZATO, 2009, p. 10). 

 Esses objetivos ganham força com o surgimento dos primeiros programas de pós-

graduação em Educação Matemática, e com a instituição, em 27 de janeiro de 1988, de 

uma comunidade de educadores matemáticos reunidos na Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM). Assim, a Educação Matemática é definida “como uma 

práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias 

e processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção 

do saber matemático escolar” (FIORENTINI & LORENZATO, 2009, p. 5). É possível 

                                                           
5
Ementa: Didática da Matemática. Linhas de pesquisa da Educação Matemática: objetivos, características, 

perspectivas. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Livros 

Didáticos e Paradidáticos para o Ensino Fundamental e Médio. Avaliação do ensino aprendizagem da 

Matemática: processos, instrumentos. Disciplina ministrada na graduação de Matemática, sob a orientação da 

Prof.ª. Dr.ª Ivanete Batista dos Santos, no ano de 2007. 
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dizer que a EM surge com a preocupação de como os conteúdos matemáticos estão sendo 

abordados em sala de aula, e como está ocorrendo a aprendizagem por parte dos alunos.  

Na referida disciplina também fiz a leitura do artigo “Como Ensinar Matemática 

Hoje?”, de Beatriz D’Ambrósio, publicado em 1989. Neste texto a autora tece algumas 

considerações sobre uma típica aula de Matemática e apresenta propostas que colocam o 

aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem e que buscavam renovar a 

concepção da Matemática escolar e de como essa Matemática escolar era abordada em sala 

de aula. Para apresentar sugestões diferenciadas de como ensinar Matemática, D’Ambrósio 

(1989) utiliza expressões, como linhas metodológicas, propostas metodológicas, 

abordagens metodológicas. Para isso exemplifica propostas relacionadas ao uso da história 

da matemática, jogos, resolução de problemas, etnomatemática, modelagem e o uso de 

computadores que buscam, entre outras coisas, promover uma aproximação da Matemática 

com o cotidiano desses alunos, e assim minimizar as dificuldades que os alunos possuem 

em relação à disciplina Matemática.  

Após a leitura do referido texto, minha turma foi organizada em grupos, e cada um 

dos grupos ficou responsável por pesquisar e apresentar um seminário sobre essas 

tendências. O meu grupo, por exemplo, ficou responsável pela modelagem matemática. 

Apesar de ter feito o trabalho sobre modelagem, não me senti instigada a pesquisar sobre 

essa temática. Das atividades desenvolvidas na disciplina, a que mais me chamou a atenção 

foi uma atividade de comparação entre dois livros didáticos na qual tive a possibilidade de 

identificar semelhanças e diferenças, quanto ao conteúdo, às abordagens metodológicas, as 

atividades propostas, sendo que os referidos livros didáticos deveriam ter sido publicados 

com uma diferença de duas décadas.  

A execução dessa atividade permitiu que eu constatasse que, pelo menos em 

relação aos tipos de problemas matemáticos classificados por Dante (1995), como 

exercícios de reconhecimento; exercícios de algoritmos; problemas-padrão; problemas-

processo ou heurísticos; problemas de aplicação; problemas de quebra-cabeça, havia 

ocorrido uma mudança. Constatei que no livro didático mais antigo os problemas eram do 

tipo algoritmo e padrão, já na edição mais recente identifiquei os seis tipos de problemas 

propostos por Dante (2005), fator que permite constatar mudanças pelo menos nos tipos de 

problemas apresentados no livro didático de Matemática. 

Vale ressaltar que, apesar do texto de D’Ambrósio (1989) ter sido publicado na 

década de 80 do século XX, todas essas sugestões de como ensinar Matemática eram muito 
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novas para mim, nunca tinha lido ou ouvido falar dessas tendências metodológicas; para 

mim, a aula de Matemática se caracterizava em o professor copiando no quadro negro o 

conteúdo, logo após iniciava a resolução dos exercícios do livro didático seguindo os 

mesmos métodos apresentados pelo professor. E, ao participar da atividade de comparação 

dos livros didáticos, percebi que algumas tendências metodológicas da Educação 

Matemática já se faziam presentes em alguns livros didáticos da década de 90. Recordei do 

meu Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano, iniciado em 1997, em que era constante o 

professor de Matemática solicitar que trouxéssemos o livro didático para a sala de aula, 

seja para apresentar algum conteúdo ou para a resolução de alguma atividade. Em nenhum 

momento o professor utilizou atividades diferenciadas que, à época, eu desconhecia, mas 

que hoje constato estar presente no livro adotado “A Conquista da Matemática”.  

A vontade de investigar sobre os livros didáticos de Matemática ficou mais aguçada 

e ganhou força, quando no primeiro semestre de 2010, cursei a disciplina “Tópicos 

Especiais de Ensino: História do Ensino de História do Brasil
6
”, como aluna especial, no 

Mestrado de Educação na Universidade Federal de Sergipe. Na referida disciplina fiz 

várias leituras sobre Livro Didático, como “A Escrita da História: livro didático e ensino 

no Brasil (1970-1990)” de Décio Gatti Júnior; “Livro Didático e Saber Escolar (1810-

1910)” de Circe Bittencourt; “O Brasil Contado as Crianças” de José Ricardo Oriá 

Fernandes, entre outros. Todas essas leituras e as discussões realizadas em sala de aula me 

possibilitaram perceber que o livro didático sofreu e sofre transformações ao logo do 

tempo, o quanto ele é carregado de ideologias, sendo influenciado pela cultura, pela 

política, ou até mesmo por interesses particulares. 

A partir da atividade comparativa, do contato com textos que tratavam da temática 

livro didático e da constatação que, à minha época de aluna, os livros didáticos eram 

apresentados somente como um depositário de conteúdos e exercícios, sem apresentar nada 

de novo, surgiu o interesse em estudar os livros didáticos de Matemática. Para isso 

comecei a elaborar alguns questionamentos como: será que as orientações metodológicas 

alicerçadas em princípios da Educação Matemática alteraram o livro didático de 

Matemática? Mas, qual livro didático examinar? 

Com base em leituras de livros e dissertações que tratam da temática, identifiquei 

os trabalhos de Duarte (2007) e Hallewell (2005), que informam que a coleção de livros 

didáticos “A Conquista da Matemática” pertencente a editora FTD, da congregação irmãos 

                                                           
6
 Disciplina ministrada pelo professor Dr. Itamar Freitas. 
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maristas, se encontra presente nas escolas brasileiras desde a década de 80. E, conforme 

Trindade (2012), ficou constatado que o referido livro didático, em 2011, era adotado em 

dezesseis das dezenove escolas da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.  Tais 

constatações e o fato de esse livro ter feito parte da minha formação inicial me instigou a 

buscar saber mais sobre os livros dessa coleção. Assim a proposta de pesquisa foi analisar 

em que medida orientações de como ensinar Matemática ancoradas em pressupostos 

teóricos e metodológicos da Educação Matemática alteraram os livros didáticos da coleção 

“A Conquista da Matemática”, no período de 1982 a 2009.  

Vale ressaltar que utilizo Fiorentini e Lorenzato (2009) ao apresentar um 

entendimento sobre Educação Matemática, já que esses autores tratam apenas de 

tendências de pesquisa e não de tendências metodológicas. Para uma compreensão sobre as 

orientações metodológicas, usarei D’Ambrósio (1989) e as recomendações postas nos 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (1998). O destaque para esse 

documento se deve ao fato de que o mesmo é tomado como uma referência do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD).  Após a escolha do tema, fiz dois movimentos: o 

primeiro para me apropriar de um entendimento sobre o livro didático e o segundo para 

mapear ou identificar trabalhos que abordam a temática do livro didático. 

Ao ler um artigo de Choppin (2004), constatei que o livro didático tem sido 

negligenciado durante décadas, que as pesquisas sobre esta temática são recentes. Uma das 

primeiras dificuldades apresentadas no que se refere ao uso do livro didático diz respeito à 

definição do objeto. Segundo Choppin (2004) 

Na maioria das línguas o “livro didático” é designado de inúmeras 

maneiras, e nem sempre é possível explicitar as características específicas 

que podem estar relacionadas a cada uma das denominações, tanto mais 

que as palavras quase sempre sobrevivem àquilo que elas designaram por 

um determinado tempo. (CHOPPIN, 2004, p. 549) 

 Já Munakata (1997), em sua tese, afirma que a falta de uma definição de livro 

didático não acarreta nenhuma dificuldade na representação do objeto. E afirma que 

nenhum dos trabalhos que se referem à história do livro preocupa-se em defini-los de 

antemão. Apesar de todas essas considerações, acredito ser necessário construir um 

entendimento sobre livro didático, ao se observar as divergências existentes sobre sua 

definição, conforme apresenta Freitas (2009) 
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Os especialistas na temática divergem bastante sobre a definição de livro 

didático. Alguns admitem todos os gêneros aqui citados [gêneros atlas, 

romance, livros de fontes, dicionário, história em quadrinhos como livros 

didáticos]. Outros, somente os impressos que transpõem, didaticamente, 

matéria historiográfica. Outros, ainda, hierarquizaram as obras, 

colocando, em primeiro lugar, os títulos de leitura sequencial, 

originalmente preparados para o uso dos alunos, e, em seguida, os livros 

de leitura tópica, utilizados com finalidades didáticas, tais como atlas, 

dicionários e enciclopédias (FREITAS, 2009, p. 02). 

 

 Diante das informações postas nessa citação e adotando o entendimento de que nem 

todos os gêneros expostos correspondem a um livro didático, procurei chegar a um 

consenso sobre o mesmo. Para isso recorri a Munakata (1997) que apresenta algumas 

definições que, segundo ele, podem ser complementadas. Por exemplo, Oliveira et al 

(1984) afirma que  

para facilitar a discussão, assumimos a definição de Richaudeau [...], 

ligeiramente modificada, segundo o qual “o livro didático será entendido 

como um material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser 

utilizado num processo de aprendizagem ou formação” (OLIVEIRA et al, 

1984, p. 11, apud MUNAKATA, 1997, p. 100). 

           Para complementar esse entendimento, recorro a Moreira Leite (1980) que afirma o 

“[...] livro didático é a tentativa de condensar e simplificar num espaço mínimo e portátil o 

que se teria necessidade de conhecer e utilizar na atividade escolar” (LEITE, 1980, p. 9, 

apud MUNAKATA, 1997, p. 100). Já Takahashi (1980), após evidenciar o duplo aspecto 

do livro didático como agente cultural e mercadoria, observa que, “[...] o livro didático é 

um instrumento auxiliar do professor e do aluno no processo de aprendizagem, veiculando 

o conteúdo da disciplina, de acordo com uma determinada metodologia” (TAKAHASHI, 

1980, p. 23, apud MUNAKATA, 1997, p. 100). 

           Além de veicular o conteúdo da disciplina, associado a certa metodologia, 

Munakata (1997) afirmar que “o livro didático deve ser produzido em adequação a 

parâmetros que se imagina constitutivos de um instrumento auxiliar do processo de ensino 

e aprendizagem” (MUNAKATA, 1997, p. 100). Com base em algumas das definições 

apresentadas acima, poderíamos então dizer, conforme Freitas (2009), que um paradidático 

é também um livro didático, já que é utilizado em um processo de aprendizagem ou 

formação. Neste sentido Freitas (2009) apresenta um novo entendimento, segundo o qual, 
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livro didático é, portanto, um artefato impresso em papel, que veicula 

imagens e textos em formato 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 (FREITAS, 

2009, p. 2). 

Diante do exposto, adoto o entendimento de que nem sempre um livro didático 

veicula imagens e que os saberes circunscritos de uma disciplina escolar devem conter no 

mínimo conteúdos provenientes de uma base nacional comum. E que, portanto, o livro 

didático é um material impresso, produzido para ser utilizado no ambiente escolar, 

destinado a alunos e professores, composto por conteúdos de uma disciplina escolar, 

constituinte de uma base nacional comum. 

De posse desse entendimento busquei identificar pesquisas que foram produzidas, 

referente à temática aqui abordada, com esse intuito, resolvi fazer um levantamento 

bibliográfico acerca dos trabalhos que se propõem a analisar pressupostos teóricos e 

metodológicos da Educação Matemática e o livro didático de Matemática. E dessa forma, 

estabelecer um panorama sobre quais aspectos do livro didático de Matemática estão sendo 

examinados por outros pesquisadores.  

Para o mapeamento dos trabalhos, iniciei as buscas junto à Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações da Capes
7
, ao colocar no campo de busca a expressão “Educação 

Matemática e Livro Didático de Matemática”, foi possível encontrar um quantitativo de 

duzentos e quarenta e seis pesquisas. Devido ao grande quantitativo de trabalhos 

encontrados selecionei aqueles que analisam a coleção de livros didáticos de um referido 

autor, ou fazem comparação entre duas ou mais coleções de livros didáticos, buscando 

identificar mudanças e permanências nos mesmos. O que resultou na seleção dos trabalhos 

que segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Disponível em http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Nav.do?inicio=240. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Nav.do?inicio=240
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Quadro 1: Distribuição dos trabalhos pesquisados 

Instituição Título Autor (a) / Ano de defesa 

PUC/SP Matemática e educação matemática: a 

dinâmica de suas relações ao tempo do 

movimento da matemática moderna no 

Brasil 

Autora: Aparecida Rodrigues 

Silva Duarte 

Ano de defesa: 2007 

PUC/PR Um olhar sobre a educação matemática 

dos anos 1960 e 1970 dos cursos 

técnicos industriais federais do estado do 

Paraná  

Autora: Barbara Winiarski 

Diesel Novaes 

Ano de defesa: 2007 

UNICAMP Livro didático de Matemática: 

concepção, seleção e possibilidades 

frente a descritores de analise e 

tendências em Educação Matemática  

Autor: Jairo de Araújo Lopes 

Ano de defesa: 2000 

UFU A trajetória da Educação Matemática 

brasileira: um olhar por meio dos livros 

didáticos “Matemática” (1982) e 

“Matemática e Realidade” (2005) 

Autora: Ângela Cristina dos 

Santos 

Ano de defesa: 2008 

UFPA Livros didáticos de Algacyr Munhoz 

Maeder sob um olhar da Educação 

Matemática 

Autor: Adilson Longen 

Ano de defesa: 2007 

PUC/SP O trabalho do professor Sylvio 

Nepomuceno, ajudando a reconstituir a 

história da educação matemática, ao 

tempo de influência do Movimento da 

Matemática Moderna 

Autora: Cristiane Vidouto 

Brandespim Santander 

Ano de defesa: 2008 

UEPB 

 

Movimento da Matemática Moderna aos 

tempos atuais: uma análise de livros 

didáticos sobre explicitação e 

exploração das propriedades das 

operações 

Autor: Walber Santiago Colaço  

Ano de defesa: 2010 

 

UNICAMP Livros Didático de Matemática da 

editora FTD no cenário brasileiro: as 

primeiras décadas do século XX 

Autora: Jéssica Barone 

Ano de defesa: 2008 

PUC/SP 

 

Uma trajetória pela história da atividade 

editorial brasileira: Livro didático de 

Matemática, Autores e Editoras 

Autora: Edna Rosele da 

Conceição Neves 

Ano de defesa: 2005 

UNIBAN Uma Contribuição para História da 

Educação Matemática no Brasil 

Autora: Lúcia Maria Aversa 

Villela 

Ano de defesa: 2009 

UFPEL Livro didático de Matemática: uma 

abordagem histórica (1943-1995) 

Autor: Antônio Maurício 

Medeiros Alves 

Ano de defesa: 2005 

PUC/SP Orientações Curriculares para o Ensino 

de Geometria: do período da Matemática 

Moderna ao Momento Atual 

Autor: Rogério Carlos Ferreira 

Ano de defesa: 2008 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados levantados no banco de teses e dissertações da Capes (2012).  

 

Com base no Quadro 1, percebe-se que muitos dos trabalhos expostos propõem 

uma comparação entre livros didáticos, evidenciando somente um conteúdo didático, como 
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o caso do trabalho de Colaço (2010), que analisa seis coleções de livros didáticos, três 

deles da época do Movimento da Matemática Moderna (MMM) e as outras três dos tempos 

atuais, sendo analisados conceitos e argumentações sobre as propriedades das operações, 

concluindo que, à época do MMM, havia uma maior preocupação com a explicação das 

propriedades nos livros didáticos, já os livros atuais têm mostrado uma ausência de 

explicações de teor matemático para que o aluno entenda certas passagens matemáticas na 

resolução de problemas. 

Constata-se a partir da leitura do trabalho de Colaço (2010) que a análise de livros 

didáticos de épocas distintas pode permitir identificar que as modificações sofridas pelas 

coleções não ocorreram ao acaso, mas que podem ter sido fruto de movimentos que 

ocorreram a partir da legislação ou em propostas de reorganização do ensino de 

Matemática.  

Já Santos (2008) busca mostrar o processo de disciplinarização da Matemática, por 

meio das mudanças e permanências percebidas no manual didático; para isso, foram 

analisadas duas coleções de livros didáticos “Matemática” (1982) e “Matemática e 

Realidade” (2005), sendo evidenciado em seu trabalho somente uma das tendências 

metodológicas, no caso, a resolução de problemas. A análise comparativa mostrou que 

houve mudanças significativas no período de 1982 e 2005, principalmente em relação à 

resolução de problemas. Mudanças que foram influenciadas pelo currículo construído a 

partir das legislações vigentes à época e, em 2005, pelas propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

A análise feita por Santos (2008) me permitiu identificar mudanças que ocorreram 

nas coleções de livros didáticos “Matemática” (1982) e “Matemática e Realidade” (2005), 

no que diz respeito à resolução de problemas e forneceu indícios para serem utilizadas no 

exame dos livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”. Cabe destacar que, a 

resolução de problemas é uma das “lentes” utilizadas no exame efetuado nos próximos 

capítulos.   

Lopes (2000) traz um estudo sobre o livro didático de Matemática, destacando 

algumas pesquisas sobre concepções e formas de apresentação do livro didático de 

Matemática, assim como uma reflexão sobre o papel do livro didático frente às tendências 

em Educação Matemática.  

O trabalho de Lopes (2000) possibilita conhecer as pesquisas que estavam sendo 

desenvolvidas sobre o livro didático de Matemática e sobre o seu papel referente ao uso 
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das tendências metodológicas, contribuindo para perceber como tais tendências se 

apresentam em diferentes pesquisas e em diferentes livros didáticos.  

Longen (2007) analisa como os livros didáticos de Algacyr Munhoz Maeder são 

produzidos, como os conteúdos são abordados. Ao buscar uma melhor compreensão a 

respeito do seu tema de pesquisa, Longen (2007) se apoia no posicionamento de Choppin 

(2007, p.4) em relação à definição de livro didático:  

Se hoje consideramos o livro didático como um objeto banal, um objeto 

tão familiar que parece inútil tentar defini-lo, o historiador que se 

interessa pela evolução dos livros escolares se depara, logo de início, com 

um problema de definição. A natureza da literatura escolar é complexa 

porque ela se situa no cruzamento de três gêneros que participam, cada 

um em seu próprio meio, do processo educativo: de início, a literatura 

religiosa de onde se origina a literatura escolar, da qual são exemplos, no 

Ocidente cristão, os livros escolares laicos “por pergunta e resposta”, que 

retomam o método e a estrutura familiar aos catecismos; em seguida, a 

literatura didática, técnica ou profissional que se apossou 

progressivamente da instituição escolar, em épocas variadas – entre os 

anos 1760 e 1830, na Europa -, de acordo com o lugar e o tipo de ensino; 

enfim, a literatura de “lazer”, tanto a de caráter moral quanto a de 

recreação ou de vulgarização, que inicialmente se manteve separada do 

universo escolar, mas à qual os livros didáticos mais recentes e em vários 

países incorporam seu dinamismo e características essenciais. (LONGEN, 

2007, p. 17) 

 

 

Este autor busca recuperar a história da produção didática Algacyr Munhoz Maeder 

na forma de três ensaios, uma leitura dos livros escritos por Maeder, tribunas de 

educadores e ilustrações em livros didáticos de Matemática.   

Verifica-se no trabalho de Longen (2008) à busca pela construção da história dos 

livros didáticos produzidos por Algacyr Munhoz, analisando elementos como conteúdos e 

ilustrações. Nessa análise o autor fornece informações que servirão para a análise da 

materialidade nos livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”, além de 

permitir a construção de um olhar diferenciado ao analisar os conteúdos da referida 

coleção.  

Alves (2005) se propõe em sua pesquisa a observar as mudanças e permanências 

nos livros didáticos de Matemática, buscando suporte nas legislações e nos diferentes 

períodos da História da Matemática. Buscando construir um entendimento sobre o livro 

didático Alves (2005) utiliza, 
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Houaiss (2001) que o define como aquele adotado em estabelecimentos 

de ensino, cujo texto se enquadra nas exigências do programa escolar. 

Um conceito mais amplo de livro didático nos é apresentado por Batista 

(1999, p.534) como aquele livro ou impresso empregado pela escola, 

para desenvolvimento de um processo de ensino ou de formação, 

conceito que o autor constrói partindo de conceituações de outros autores, 

como, por exemplo, Alaíde Lisboa Oliveira e Magda Soares (ALVES, 

2005, p. 14, grifos do autor). 

 

O marco cronológico da pesquisa de Alves (2005) é 1943, ano em as publicações 

didáticas eram de quatro anos para o ensino ginasial, e 1995, portanto anterior à publicação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96). Para alcançar os objetivos, 

foram selecionadas três coleções: Elementos de Matemática, de Jacomo Stávale; 

Matemática – Curso Moderno de Osvaldo Sangiorgi e Matemática – Conceitos e histórias 

de Scipione Di Pierro Neto. Foram analisados os prefácios dos livros em busca de 

indicativos sobre como os autores apresentavam suas obras e o conteúdo, bem como as 

referências (ou ausência destas) às legislações a que os textos estariam subordinados; a 

materialidade, considerando as imagens utilizadas nas capas, o formato dos livros e o tipo 

de impressão e também as imagens utilizadas nos capítulos e as formas de abordagem do 

conteúdo presente nos diferentes capítulos. 

As principais mudanças identificadas pelo autor referem-se à forma física, a 

abordagem dos conteúdos e à introdução da teoria dos conjuntos na coleção Matemática – 

Curso Moderno. Quanto às permanências, verifica-se a presença de praticamente todos os 

conteúdos nas três coleções, contudo alguns não apresentam modificações na forma de 

abordagem que segundo o autor indica que a preocupação e a valorização dos conteúdos 

foram fato comum em todos os movimentos de renovação.  

A partir da leitura do trabalho de Alves (2005), que traz contribuições para a 

compreensão da materialidade do livro didático, fui instigada a fazer um exame semelhante 

pelo entendimento que esse é um elemento que pode contribuir para a identificação de 

mudanças e continuidades em livros didáticos de Matemática. 

Já Ferreira (2008) identifica as transformações pelas quais o ensino de geometria 

passou no período da Matemática Moderna até o ano de 2002. Para isso foram analisadas 

duas coleções de livros didáticos “A Conquista da Matemática” (1992) e “Matemática para 

todos” (2002), além de documentos oficiais como as Propostas Curriculares para o Estado 

de São Paulo. O autor conclui que durante o MMM a geometria segue o modelo 

Euclidianista, priorizando a técnica. Após o MMM temos uma geometria focada na 
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construção da aprendizagem por parte do aluno com o uso do método experimental. O 

trabalho de Ferreira (2008) me possibilita compreender como o ensino de geometria em 

diferentes momentos e em diferentes coleções pode fornecer subsídios para e de análise.  

Vale ressaltar que, apesar de Ferreira (2008) utilizar livros didáticos da coleção “A 

Conquista da Matemática” (1992) a perspectiva adotada por esse autor é diferente da 

pretendida nesta pesquisa, que não tem por pretensão comparar com outros autores, mas 

sim fazer uma comparação entre os livros da coleção, mas de marcos cronológicos 

diferentes. Não foi identificado nenhum trabalho que tivesse como foco principal essa 

análise temática. 

Constata-se nos trabalhos consultados que, mesmo analisando o livro didático de 

Matemática, cada um deles apresenta uma especificidade, as informações referentes às 

alterações que as tendências metodológicas da Educação Matemática promoveram no livro 

didático de Matemática, são ainda tímidas, ocorrendo principalmente de forma isolada, 

analisando somente uma das tendências metodológicas, como é o caso da resolução de 

problemas em Santos (2008). Ou, focalizando um único conteúdo, como as propriedades 

das operações em Colaço (2010) e a geometria em Ferreira (2008), além de terem 

utilizados em sua maioria livros didáticos de autores diferentes.  

Dito de outra forma a leitura desses trabalhos contribui para indicar que a pretensão 

inicial desta pesquisa é um caminho possível. A partir da identificação de alterações que 

pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Matemática promoveram nos livros 

didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”, principalmente pelo fato da referida 

coleção estar presente no meio escolar há algumas décadas.  

O exame dos trabalhos aqui elencados permitiu ainda a identificação que na maioria 

deles são utilizados como fundamentação teórica, Bloch (2002) que ajuda a definir o ofício 

do historiador, Chervel (1990) sobre o conceito de disciplina escolar e de vulgata, Choppin 

(2004) que traz contribuições para a utilização do livro didático como fonte de pesquisa 

para a produção da História da Educação, apresentando suas funções, Bittencourt (1993, 

2003) com a importância dos livros didáticos para a escola e para a pesquisa e Valente 

(1999, 2004, 2005, 2007, 2008a, 2008b, 2008c) como referência para a produção de 

História da Educação Matemática e para o estudo de livros didáticos de Matemática como 

fonte de pesquisa.  

Em relação aos referenciais utilizados, temos um predomínio dos autores Choppin 

(2004), Chervel (1990) e Valente (1999, 2004, 2005, 2007, 2008a, 2008b, 2008c). Os 
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procedimentos metodológicos ora se distanciam, pois analisam coleções de autores 

diferentes em épocas diferentes, além de analisar somente um conteúdo e observar apenas 

uma das tendências metodológicas da Educação Matemática, ora se aproximam, ao 

analisar mudanças e permanências nos livros didáticos de Matemática.  

 

 

 

O FAZER METODÓLOGICO: “O COMO”  

  

Foram examinados seis edições de livros didáticos da coleção “A Conquista da 

Matemática” de autoria de Benedito Castrucci, José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. 

O objetivo desse exame é analisar em que medida orientações de como ensinar Matemática 

ancoradas em pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Matemática alteraram os 

livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” no período de 1982 a 2009. Vale 

ressaltar que, para isso foi tomado como principal referência às orientações metodológicas 

apresentadas por D’Ambrósio (1998).  Para tal, analisei a materialidade, os sumários, os 

conteúdos, os tipos de problemas e o Manual do Professor, usando como “lente” o texto de 

Beatriz D’Ambrósio, que apresenta uma compilação das abordagens metodológicas da 

Educação Matemática, na tentativa de identificar rupturas e permanências nos livros 

didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”. 

Convém ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Programa Nacional 

do Livro Didático não serão as “lentes” utilizadas para extrair os resultados, mas servirão 

como instrumentos de análise quando necessário.  

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

No primeiro capítulo, são apresentadas informações sobre o processo de coleta das 

fontes, com uma breve descrição das seis coleções, “A Conquista da Matemática”, 

localizadas e alguns aspectos da materialidade da obra. As características materiais da 

coleção de livros didáticos “A Conquista da Matemática” permite identificar mudanças de 

forma e de conteúdos e de como isso pode estar associado as tendências metodológicas da 

Educação Matemática. 
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No segundo capítulo, é apresentado o resultado de uma análise que buscou 

identificar elementos de continuidade nos livros didáticos da coleção “A conquista da 

Matemática”. Foram examinados à organização dos conteúdos, aos conceitos abordados e 

os tipos de problemas apresentados no corpo do livro e nas orientações para o professor. 

Vale destacar que essas permanências foram identificadas utilizando inicialmente as 

orientações metodológicas da Educação Matemática indicadas D’ Ambrósio (1989).  

No terceiro capítulo, pretendo identificar rupturas/mudanças nos livros didáticos “A 

Conquista da Matemática”, adotando a opção que ocorreram dois tipos de ruptura uma 

total e uma parcial. A primeira pela eliminação ou inserção de um conteúdo. E a segunda 

por mudanças parciais em relação a propostas de abordagem dos conteúdos 

Por fim são apresentadas as considerações. 
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CAPÍTULO I – OS LIVROS DIDÁTICOS DA COLEÇÃO “A CONQUISTA DA 

MATEMÁTICA”: UMA DESCRIÇÃO DAS FONTES 

 

Neste capítulo são apresentadas informações sobre o processo de coleta das fontes, 

com uma breve descrição dos livros didáticos encontrados e alguns aspectos da 

materialidade da obra, que permite identificar as mudanças que ocorreram, assim como 

evidenciar a importância das características materiais da coleção de livros didáticos “A 

Conquista da Matemática” na conformação das tendências metodológicas da Educação 

Matemática. 

A coleção, “A Conquista da Matemática”, se encontra presente no ambiente escolar 

há décadas e, portanto, pode fornecer elementos que permitam identificar como a 

disciplina Matemática foi se moldando, configurando-se nessa obra. Segundo Valente 

(2008) essa dependência da disciplina Matemática com os livros didáticos, 

ocorreu desde as primeiras aulas que deram origem à matemática 

hoje ensinada na escola básica. Desde os seus primórdios, ficou 

assim caracterizada, para a matemática escolar, a ligação direta 

entre compêndios didáticos e desenvolvimento de seu ensino no 

país. Talvez seja possível dizer que a matemática se constitua na 

disciplina que mais tem a sua trajetória histórica atrelada aos livros 

didáticos. (VALENTE, 2008, p. 141) 

 

 Conforme o exposto, é forte a relação entre a disciplina Matemática e o livro 

didático de Matemática, envolvendo conteúdos e metodologias de ensino que, segundo 

Menezes (2011), necessitam de um mecanismo mediador para sua transmissão, informando 

que a metodologia de ensino se vale de elementos textuais e visuais presentes no livro 

didático para ativar as percepções dos alunos. 

 

 

 

1.1 - “A Conquista da Matemática”: Em busca das fontes de pesquisa  

 

Para a realização desta pesquisa, foi necessário buscar as edições da coleção “A 

Conquista da Matemática”. Procurei, inicialmente descobrir em que ano foi lançada a 

primeira edição e quais foram as coleções consequentes. Entrei em contato com uma das 

filiais da editora FTD, localizada na cidade de Aracaju; no entanto, as pessoas responsáveis 

pela filial afirmaram que não possuíam tal informação, e que esta só seria acessível à 
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editora matriz. Tentei entrar em contato com a matriz, mas também não obtive êxito, 

consegui apenas o “email” do professor Giovanni Jr., o único autor desta coleção que ainda 

se encontra vivo. Enviei alguns “emails” para o endereço eletrônico que a editora havia me 

entregado, mas não obtive nenhum retorno.  

Mesmo com todos esses entraves, fui adiante e por meio de leituras constatei que  

a FTD (“Frère Theòfhane Durand”) de propriedade dos irmãos maristas, 

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. 

(HALLEWELL, 2005, p.565) 

 

Desta forma observa-se que a coleção “A Conquista da Matemática” já circulava no 

meio educacional na década de 80. Foi com base nesta informação que comecei a procura 

pelas coleções, tentando encontrar coleções cuja edição fosse da década de 80 até o 

momento atual, e quem sabe edições anteriores à década de 80. Para tanto iniciei as buscas 

nas escolas localizadas em Aracaju, cidade onde realizei meus estudos superiores, e 

Itabaiana, cidade onde resido; entretanto, o resultado não foi satisfatório, pois ao chegar à 

biblioteca constatava que todas as edições antigas haviam sido descartadas, permanecendo 

somente a edição mais recente. Segundo Choppin (2002), essa dificuldade de acesso às 

coleções, assim como sua incompletude e dispersão, são os fatores que fizeram com que o 

livro didático fosse durante muito tempo negligenciado. 

Apesar das dificuldades, não desanimei, passei a procurar professores de 

Matemática, considerando que muitos deles se encontram em sala de aula há décadas e 

assim poderiam possuir um pequeno acervo de livros didáticos com outras edições desta 

coleção. Em parte estava certa, esses professores me permitiram encontrar um considerável 

quantitativo de livros didáticos, mas ainda não suficiente, já que algumas coleções ainda 

estavam incompletas.  

Decidi recorrer aos sebos virtuais para compor algumas das coleções que ainda se 

encontravam incompletas. Neste momento também me deparei com obstáculos, como a 

falta de imagens dos livros didáticos e o fato de em alguns momentos, a indicação do ano 

de edição não corresponder à realidade. Tal fato acarretou alguns prejuízos financeiros e 

temporais, já que demorava certo tempo para o livro didático chegar e assim perceber que a 

coleção que havia recebido não era a que tinha solicitado. Apesar de todas essas idas e 

vindas, foram possíveis localizar seis edições da coleção “A Conquista da Matemática”, 

que no próximo tópico serão apresentadas por ordem crescente de sua publicação. 
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1.2 – Uma apresentação das coleções localizadas 

 

Ao apresentar as fontes localizadas, busquei destacar aspectos da materialidade que 

possibilitam identificar continuidade(s) e/ou ruptura(s), assim como indícios de 

pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Matemática nos livros “A Conquista 

da Matemática”. O entendimento aqui adotado é baseado em Chervel (1990) ao afirmar 

que,  

cada época produziu sobre sua escola, sobre suas redes educacionais, 

sobre os problemas pedagógicos, uma literatura freqüentemente 

abundante: relatórios de inspeção, projetos de reforma, artigos ou 

manuais de didática, prefácios de manuais, polêmicas diversas, relatórios 

de presidentes de bancas, debates parlamentares, etc (CHERVEL, 1990, 

p. 190).  

 

E nesse caso o livro didático é compreendido como um instrumento rico em saberes 

que permitem identificar tanto as opiniões e ideologias dos autores, quanto prescrições de 

leis, movimentos que interferem na distribuição e na condução do conteúdo. Por isso, para 

examinar “A Conquista da Matemática” segui uma recomendação de Valente (2007) que 

adverte, 

o trabalho do historiador consiste em efetuar um trabalho sobre esses 

traços para construir os fatos. Desse modo, um fato não é outra coisa que 

o resultado de uma elaboração, de um raciocínio, a partir das marcas do 

passado, segundo as regras de uma crítica. Mas, a história que se elabora 

não consiste tão simplesmente na explicação de fatos. A produção da 

história, tampouco é o encadeamento deles no tempo, em busca de 

explicações a posteriori (VALENTE, 2007, p. 31). 

 

E para buscar as marcas do passado apresento a seguir uma descrição das fontes, 

para primeiro identificar continuidades e rupturas em relação a materialidade. E buscar 

possíveis pistas na obra que permitam identificar características de alterações a partir de 

orientações oriundas da Educação Matemática. Vale lembrar que, Menezes (2011) fazendo 

uso de Chartier (1998) afirma que a materialidade do impresso faz parte da forma como o 

conteúdo será visualizado, lido e compreendido.  
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“A Conquista da Matemática” – Primeira coleção publicada? 

 

    
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”. 

 

Das seis coleções encontradas, a mais antiga não possui a data de publicação. Na 

tentativa de identificar o ano em que esta coleção foi lançada, realizei uma busca nas 

páginas da referida coleção, procurando datas, problemas que envolvessem dinheiro, isto é, 

quaisquer indícios que me permitisse enquadrá-las em um determinado período. Por meio 

desta análise foi possível obter o recorte abaixo.  

 

Figura 1: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 7ª Série, edição ?. 

 
  Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 7ª Série, edição ?. 

 

A questão apresentada na figura 1 faz referência ao ano de 1981, sendo que todas as 

outras questões desta coleção possui indicação de anos anteriores, como, PUC-SP-80, 

Supletivo-79, UFAL- 80, Cesgranrio-80, FAAP-SP-78. Isto me permitiu supor que esta 

coleção foi lançada depois de 1981, já que a montagem da coleção requer uma busca e 

seleção de questões que levam tempo e estudo para em seguida serem enviados para a 
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produção gráfica e editorial. Por essa adotarei o ano de 1982 como a data de publicação 

dessa edição.  

Cassiano (2007), ao apresentar as principais alterações trazidas com a criação do 

PNLD 1985, também me permite fazer algumas inferências sobre a data de publicação do 

livro analisado. 

a) O término da compra do livro descartável, ou seja, o governo não 

compraria mais os livros que contivessem exercícios para serem 

resolvidos na própria publicação, para possibilitar a sua reutilização por 

outros alunos em anos posteriores. Por isso, o governo passou a comprar 

somente livros não-consumíveis (no art. 3º do decreto o termo usado é 

livros reutilizáveis); 

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 1º grau (que atingia alunos da 1ª à 8ª 

série) (CASSIANO, 2007, p. 27, grifo do autor). 
 

Com base na informação apresentada na citação de Cassiano (2007) e do exemplo 

destacado a seguir, é possível tomar esses elementos como mais um indício de que a 

publicação sem ano pode ser adotada como sendo de 1982. 

 

Figura 2: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 7ª série, 1982. 

  
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 7ª série, edição 1982. 

 

 

O exercício apresentado nesse recorte pode ser enquadrado em um período, no qual 

o governo distribuía aos alunos da rede pública, livros didáticos descartáveis. Nessa edição 

é possível encontrar exercícios para serem resolvidos no próprio livro. Apesar de 

identificar que esta coleção é anterior ao PNLD de 1985 e que apresenta questões cuja data 

mais recente é de 81, a partir do cruzamento das fontes, não foi possível identificar, com 

precisão, o ano de publicação desta coleção, tampouco se a mesma foi a primeira edição da 
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coleção “A Conquista da Matemática”, já que as investidas na editora FTD (Frère 

Theòfhane Durand), de propriedade dos irmãos maristas, e a tentativa de contato com o 

autor Giovanni Jr. não foram bem sucedidas. Alguns autores, como Hallewell (2005) e 

Pereira (2005), trazem que a coleção compõe o mercado editorial brasileiro desde a década 

de 80. Mas também não informam o ano de sua primeira publicação. Por isso, ao me referir 

a esta coleção, utilizarei a notação edição de 1982.  

A seguir são apresentados alguns aspectos da sua materialidade. 

 

Quadro 2: Descrição de elementos dos livros didáticos “A Conquista da Matemática”, edição 

1982. 
 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de letras e 

cores 

5ª 

Série 

220 páginas entre 

contracapa, índice, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 

20 páginas de 

anotações para o 

professor 

19 A capa das quatro séries desta 

coleção seguem todas o mesmo 

padrão. Produzido na cor Pink, traz 

acima o nome da coleção e dos seus 

autores, nos tons amarelo e branco, a 

seguir temos a indicação “Livro do 

Professor Distribuição reservada”, 

com a cor da fonte preto. As letras 

utilizadas ora se alternam em 

maiúsculas e minúsculas, além de 

possuírem fontes de letras diferentes.  

No centro para o fim da capa temos a 

formação de vários círculos 

sobrepostos, cujas tonalidades vão 

desde o laranja, até o amarelo claro. 

No círculo do meio de cor azul, 

temos a indicação da série (5ª, 6ª, 7ª e 

8ª) e o grau (1º). Apontando para os 

círculos temos algumas setas 

sobrepostas de tonalidades diferentes 

(azul, vermelho e verde). Ao final no 

canto inferior direito temos as siglas 

da editora na cor branco e em caixa 

alta. Na lateral temos na ordem, o 

número que representa a série, o 

sobrenome dos autores, o nome da 

coleção e a sigla da editora.  

 

Na escrita dos 

conteúdos as letras 

são sem-serifa, já nos 

exercícios são 

serifadas.  

Em todas as séries 

são usadas apenas as 

cores vermelho, rosa 

e preto. 

 

  

6ª 

Série 

224 páginas entre 

contracapa, índice, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 

20 páginas de 

anotações para o 

professor 

19 

7ª 

Série 

256 páginas entre 

contracapa, índice, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 

24 páginas de 

anotações para o 

professor 

22  

8ª 

Série 

256 páginas entre 

contracapa, índice, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 

24 páginas de 

anotações para o 

professor 

22  

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1982. 
 

 

Conforme o que está posto no quadro 2 é possível constatar que a quantidade de 

páginas e de unidades nos livros didáticos da 7ª e 8ª séries não sofreram alterações. Quanto 

a capa, segundo Menezes (2011), vai além de uma embalagem que envolve o livro, trata-se 

de um veículo de informação e indicação sobre os conteúdos que serão apresentados, são 
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usadas poucas cores, com uma alternância de letras maiúsculas e minúsculas. Há a 

presença de uma seta apontando para o centro do círculo, dando a ideia de que a 

Matemática está no centro de tudo que nos rodeia.  

Durante o MMM, surgiu a ideia de criar um currículo moderno que deveria ser 

difundido em todas as escolas brasileiras; essa proposta surgiu quando os Estados Unidos 

perceberam, a partir do lançamento do Sputnik pela União Soviética, que a Matemática 

que estava sendo ensinada nas escolas secundárias encontrava-se defasada, e propuseram 

uma modernização desta disciplina. Alguns países parceiros dos Estados Unidos 

apresentavam ou deveriam estar apresentando os conteúdos pertencentes a esse currículo 

moderno. Neste momento a Matemática encontrava-se centralizada em torno de um mesmo 

currículo comum. Embora essa fosse a proposta inicial; alguns grupos apresentaram 

propostas diferenciadas, como é o caso do GRUEMA, que, segundo Villela (2009) 

apresentou produções didáticas diferenciadas daquelas que eram propostas até então. 

Em relação as letras, há um predomínio das letras sem-serifas, já as letras serifadas, 

que apresentam pequenos traços horizontais nas extremidades das letras, são usadas apenas 

nos exercícios. Segundo Munakata (1997, p. 84), “é comum o corpo do texto ser composto 

em letras serifadas e os títulos e as legendas, mais curtas, em letras sem-serifa [...]”, fato 

que segundo ele não são bem aceitos pelos artistas gráficos. O uso das letras serifadas 

facilita a leitura do texto, deixando o leitor menos cansado. O uso de tais letras 

provavelmente está relacionada a economia no uso da tinta para a confecção dos livros 

didáticos; por não apresentar traços, as letras sem-serifas gastam menos tinta em relação às 

letras serifadas, situação que prejudica a leitura da obra.  

Nesta coleção são utilizadas poucas cores. Apenas os subtítulos do texto se 

apresentam em caixa alta na cor vermelha. Para destacar alguma parte do texto, são usadas 

caixas em um tom rosa, e os textos escritos na caixa são em cor preta. Nas respostas dos 

exercícios as letras são próximas da escrita usual, e de cor vermelha. Os assuntos são 

indicados por um número seguido do título da unidade, já os números de páginas se 

encontram na parte inferior e no lado direito, são poucas as figuras presentes na obra, todas 

em preto e branco, sempre relacionadas a um conteúdo.  
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A Conquista da Matemática – Teoria e Aplicação – 1985 

 

        

      
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1985. 

 

  

 

 

O período de publicação dessa coleção, 1985, coincide com a criação do PNLD, 

que trouxe alterações tanto na confecção dos livros didáticos, como na sua escolha e 

distribuição nas escolas públicas de 1º grau. Mesmo tendo sido publicada no mesmo ano 

do PNLD, esta coleção já apresenta algumas alterações propostas pelo programa: são 

retirados os exercícios que eram disponibilizados para serem resolvidos no próprio livro do 

aluno. Ver quadro 3. 
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Quadro 3: Descrição de elementos do livro “A Conquista da Matemática”, edição 1985. 

 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de letras e cores 

5ª 

Série 

170 páginas 

entre 

contracapa, 

índice, 

apresentação e 

conteúdos, e 

mais 15 páginas 

de anotações 

para o professor 

19 Na capa desta coleção se dispondo 

na horizontal do lado esquerdo 

temos o nome da coleção, nas cores 

amarelo e branco, sendo que as 

cores do fundo da capa mudam a 

cada série, sendo azul para a 6ª 

série, verde para a 7ª série e 

marrom para a 8ª série. Tomando 

todo o espaço restante, temos vários 

fios de luzes compondo uma figura 

cilíndrica, dando voltas e se 

cruzando. Já no topo do lado direito 

temos os nomes dos autores, entre o 

nome da coleção e dos autores, 

disposto na diagonal temos em 

caixa alta a expressão “NÃO 

CONSUMÍVEL”, embaixo na capa 

do lado direito temos a indicação da 

série e entre o nome da coleção e a 

indicação da série temos a 

expressão também em caixa alta 

“TEORIA APLICAÇÃO”. A 

indicação do livro do professor se 

apresenta no centro do livro, em 

uma faixa e com a figura de um 

professor. Na lateral temos na 

ordem, o número que representa a 

série, o sobrenome dos autores, o 

nome da coleção e a sigla da 

editora.  

Na escrita dos 

conteúdos as letras são 

sem-serifa, já nos 

exercícios e em algumas 

leituras presentes na 

coleção as letras são 

serifadas.  

Em todas as séries, no 

corpo do livro, são 

usadas apenas as cores 

vermelho, rosa e preto. 

 

6ª 

Série 

176 páginas 

entre 

contracapa, 

índice, 

apresentação e 

conteúdos, e 

mais 15 páginas 

de anotações 

para o professor 

19 

7ª 

Série 

190 páginas 

entre 

contracapa, 

índice, 

apresentação e 

conteúdos, e 

mais 15 páginas 

de anotações 

para o professor 

22  

8ª 

Série 

192 páginas 

entre 

contracapa, 

índice, 

apresentação e 

conteúdos, e 

mais 15 páginas 

de anotações 

para o professor 

22  

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1985. 

 

 

No que se refere ao número de páginas, pude perceber uma grande redução em 

comparação com a coleção de 1982, um dos fatores refere-se à retirada dos espaços 

destinados à resolução dos exercícios. O que pode ser percebido desde a capa, onde é 

apresentada em caixa alta a expressão “NÃO CONSUMÍVEL” indicando que os livros 

didáticos desta coleção deixaram de ser descartáveis. Nas partes destinadas às orientações 

para o professor também temos uma redução, que é causada pela retirada dos objetivos 

gerais da obra, da presença das unidades, do cronograma e da estrutura do livro, presentes 

na coleção de 1982. Neste sentido houve um retrocesso, já que alguns aspectos da obra 

deixam de ser expostos ao professor. No manual do professor da edição de 1985 são 
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propostos os conteúdos e os objetivos operacionais, sem tecer nenhuma conversa com o 

professor, tampouco trazer qualquer orientação metodológica. Referente ao número de 

unidades não houve nenhuma alteração, isto é, os conteúdos apresentados na coleção 

anterior continuaram os mesmos, indicando que não houve uma evolução em comparação 

com a coleção anterior, pelo menos no que diz respeito ao sumário, já que os conteúdos e 

as abordagens metodológicas serão tratados nos capítulos seguintes. 

Para a confecção da capa são utilizadas várias tonalidades de cores, assim como um 

conjunto de feixes de luzes compondo uma figura cilíndrica, indicando um exemplo de 

aplicação da Matemática. Aplicação que é evidenciada pelos autores na apresentação da 

obra, ao afirmarem que  

o objetivo deste livro é procurar despertar em você a aplicação da 

Matemática no mundo real, ao mesmo tempo que deve proporcionar-lhe 

habilidades suficientes para que possa enfrentar as questões que a 

Matemática e as ciências correlatas lhe apresentarão (CASTRUCCI; 

GIOVANNI, p. 4).  

 

Conforme o exposto, desde a sua denominação, com a inclusão do termo “Teoria 

Aplicação” até a composição da capa, os autores indicam uma inovação em relação à 

coleção anterior, buscando fornecer a teoria e apresentar a aplicação da Matemática no 

cotidiano, no mundo real. Ademais é usado um maior quantitativo de cores na confecção 

da capa, o que torna o livro didático mais atrativo para os alunos, além de permitir destacar 

alguns elementos, como é o caso da expressão “não-consumível”, da indicação da série, 

entre outros.  

Assim como na coleção de 1982, ocorre um predomínio das letras sem-serifas e as 

cores utilizadas no corpo do livro didático continuam as mesmas, isto é, preto, rosa e 

vermelho. Apenas os subtítulos do texto se apresentam em caixa alta na cor vermelha. Para 

destacar alguma parte do texto, são usadas caixas em um tom rosa, e os textos escritos na 

caixa são em cor preta. Os assuntos são indicados por um número seguido do título da 

unidade, já os números das páginas se encontram na parte inferior, no lado direito. 
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A Conquista da Matemática – Teoria e Aplicação 

  

    
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1992. 

 

 

 

Sua edição é de 1992, período em que é publicada a Proposta Curricular para o 

Estado de São Paulo, documento que se encontra presente na bibliografia da coleção com a 

data de 1991. Segundo Ferreira (2008), ela foi criada para orientar as escolas de 1º grau, no 

momento em que se estendia o ensino obrigatório de quatro para oito anos. Nessas 

propostas foram incorporadas as críticas feitas aos currículos orientados pelo Movimento 

da Matemática Moderna, principalmente no que diz respeito a pouca ênfase no ensino da 

Geometria. Quanto a materialidade desta obra foi montado o quadro a seguir: 
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Quadro 4: Descrição de elementos dos livros didáticos “A Conquista da Matemática”, edição 1992. 

 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de 

letras e cores 

5ª 

Série 

272 páginas entre 

contracapa, 

apresentação, 

sumário e conteúdo, e 

mais 32 páginas do 

manual do professor. 

12 Nesta coleção o fundo da capa é de cor 

branca, acima temos o nome da coleção na cor 

vermelho, sendo apenas o nome 

MATEMÁTICA apresentado em caixa alta. 

Após o nome da coleção temos o nome dos 

autores, agora com mais um autor (José Ruy 

Giovanni Jr.). Acima do lado esquerdo 

próximo ao nome da coleção e dos autores 

temos o nome “EDIÇÃO RENOVADA”, já 

do lado direito ao próximo dos nomes dos 

autores temos a indicação de livro do 

professor com uma circulo com um chapéu. 

Próximo a indicação do livro do professor um 

pouco mais a direita temos o número que 

indica a série. Já abaixo temos diversos 

gráfico, como o gráfico de pizza, de barras, 

uma malha recortada e uma seta sobre esta 

malha, como se estivesse indicando o 

crescimento de algo. Temos um plano 

cartesiano com uma curva representada, três 

pirâmides e a representação das letras X e Y. 

Abaixo e do lado esquerdo temos as siglas e o 

símbolo (composto por vários livros) da 

editora. Na lateral temos na ordem, o número 

que representa a série, o sobrenome dos 

autores, o nome da coleção e o símbolo da 

editora.  

Na escrita 

dos tópicos 

dos 

conteúdos, 

subtópicos e 

o nome 

exercícios de 

fixação são 

usados letras 

sem-serifa. 

Já nos 

conteúdos e 

nas questões 

dos 

exercícios 

são 

serifadas.  

Nesta 

coleção é 

utilizado um 

maior 

quantitativo 

de cores. 

6ª 

Série 

236 páginas entre 

contracapa, 

apresentação, 

sumário e conteúdo, e 

mais 32 páginas do 

manual do professor. 

11 

7ª 

Série 

239 páginas entre 

contracapa, 

apresentação, 

sumário e conteúdo, e 

mais 8 páginas do 

manual do professor. 

 12 

8ª 

Série 

254 páginas entre 

contracapa, 

apresentação, 

sumário e conteúdo, e 

mais 8 páginas do 

manual do professor. 

 12 

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1992. 

 

 

Ao observar o quadro, é possível perceber algumas diferenças quanto ao número de 

páginas do manual do professor. Ao analisar esta coleção, pude verificar que, apesar de 

todas as séries possuírem o mesmo ano de publicação, ela não foram publicadas num 

mesmo momento, pois no manual do professor nos livros didáticos da 7ª e 8ª séries são 

apresentados somente os conteúdos e seus objetivos. Já nos livros didáticos da 5ª e 6ª 

séries, o manual do professor, além de apresentar os objetivos específicos de cada 

conteúdo, traz a orientação metodológica e situações enriquecedoras para auxiliar o 

professor em sala de aula, além disso, nas referências dos livros didáticos da 5ª e 6ª séries, 

temos bibliografias de 1994. 

Referente às coleções já apresentadas, trata-se do primeiro momento quando são 

utilizados os termos “orientações metodológicas” e “situações enriquecedoras”. No que diz 

respeito ao número de unidades constata-se uma redução significativa em comparação com 

as coleções de 1982 e de 1985. No livro didático da 6ª série essa redução é decorrente do 

agrupamento de algumas unidades, da retirada do conteúdo “Coordenadas cartesianas”, 
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que passa a ser estudado somente nas séries posteriores e a mudança de posição do 

conteúdo “Estudo das médias”, que passa a incorporar a unidade “O Conjunto dos 

Números Racionais Relativos”, que pode ser considerado como um ensaio para uma 

mudança de postura no que diz respeito ao currículo linear. No livro didático da 7ª série, 

edição de 1992, também ocorre o agrupamento de algumas unidades e a retirada da 

unidade “postulados e teoremas” presentes nas coleções de 1982 e 1985, neste caso há um 

desapego ao simbolismo, aos exageros no rigor matemático, bastante difundido pelo 

MMM.  

Na capa dessa coleção houve a inclusão de um novo autor, trata-se de José Ruy 

Giovanni Jr., bacharel e licenciado em Matemática. Além disso, é possível perceber no 

canto esquerdo com letra diferenciada e em caixa alta, a expressão “Edição Renovada”, 

que pressupõe mudanças na edição, mudanças que podem ser percebidas desde a 

confecção da capa, com a presença de gráficos diferenciados e algumas figuras espaciais, 

onde os autores expõem um pouco do que será abordado nesta edição, como é o caso dos 

conteúdos “Noções de Estatística” e “Geometria Espacial”, que se configura uma marca 

das Propostas Curriculares para o Estado de São Paulo que, como já foi dito, incorporam as 

críticas feitas devido a pouca ênfase que é dada a geometria durante o MMM; no caso 

desta edição, é possível identificar a presença da geometria desde a capa da obra.  

Diferentemente das coleções de 1982 e de 1985, nesta edição são utilizadas no 

corpo do texto letras serifadas que, conforme Munakata (1997, p. 84), causam “menos 

fadiga aos olhos”, permitindo que a leitura da obra seja mais agradável, causando menos 

cansaço ao leitor. Também são usadas diversas cores com tonalidades neutras. Para 

destacar algumas partes do texto, são usadas duas barras da cor rosa e os textos escritos 

entre as barras são na cor preta. Em outros momentos é usado o negrito para destacar parte 

do texto. Nas respostas dos exercícios as letras e os números são com serifas, e de cor azul. 

Diferentes das outras edições, primeiro é apresentado o título da unidade seguido por um 

número, já os números das páginas continuam na parte inferior e no lado direito. 
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A Conquista da Matemática – Nova – 1998 

    

       

                   
       Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1998. 

 

 

O período de publicação desta coleção coincide com o surgimento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino de Matemática (1998), material criado para servir de 

apoio às discussões e ao desenvolvimento do projeto educativo da escola, como reflexão 

sobre a prática pedagógica, para o planejamento de aulas e a análise e seleção de materiais 

didáticos e de recursos tecnológicos (BRASIL, 1998, p.5). Esse documento traz 

orientações que “indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida da atividade 

Matemática e discutem caminhos para “fazer Matemática” na sala de aula, destacando a 

importância da História da Matemática e das Tecnologias da Comunicação” (BRASIL, 

1998, p. 16). Vale frisar que os Parâmetros Curriculares Nacionais só trazem como 

metodologia a Resolução de Problemas, ao passo que as outras tendências metodológicas 

são apontadas como recursos didáticos.  
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Observando alguns aspectos da materialidade desta coleção foi possível montar o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 5: Descrição de elementos dos livros didáticos “A Conquista da Matemática”, edição 1998. 

 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de letras e 

cores 

5ª 

Série 

271 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 54 

páginas de anotações 

para o professor. 

10 Na capa desta coleção temos acima 

temos o nome da coleção em caixa 

alta com letras de fontes diferentes, 

na cor amarela. Após o nome da 

coleção do lado direito temos um tipo 

de balão com o nome “nova”. No 

centro temos na 5ª série a imagem de 

uma caravela (navio), na 6ª série 

temos a imagem do homem pisando 

na lua, na 7ª série temos a foto de um 

homem em um homem chegando ao 

topo de uma montanha, e na 8ª série 

temos a foto de um homem chutando 

uma bola,  ao lado da foto do lado 

esquerdo temos o número que indica 

a série. Abaixo do lado esquerdo 

temos a sigla e o símbolo da editora, 

no meio temos a indicação de livro 

do professor e do lado direito temos o 

sobrenome dos autores. Na lateral 

temos na ordem, o número que 

representa a série, o sobrenome dos 

autores, o nome da coleção e o 

símbolo da editora. 

 

Na escrita dos 

conteúdos, 

tópicos, 

subtópicos e o 

nome exercícios 

de fixação são 

usados letras sem-

serifa. Já nas 

questões dos 

exercícios as 

letras são 

serifadas.  

Nesta coleção é 

utilizado um 

maior quantitativo 

de cores. 

6ª 

Série 

272 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 56 

páginas de anotações 

para o professor. 

10 

7ª 

Série 

288 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 52 

páginas de anotações 

para o professor. 

12 

8ª 

Série 

304 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 60 

páginas de anotações 

para o professor. 

12 

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 1998. 

 

 

 

Com base no quadro 5, pude perceber um aumento do número de páginas no livro 

do aluno da 6ª, 7ª e 8ª séries em comparação com as coleções anteriores. Isso se deve à 

inclusão dos tópicos “Jornais e Revistas”, “Explorando”, além da presença de alguns 

recortes históricos no início do conteúdo. O mesmo fato ocorre com o número de páginas 

do manual do professor dos quatro livros didáticos. Assim como na coleção de 1992, esta 

coleção apresenta os objetivos específicos de cada conteúdo, as orientações metodológicas 

e situações enriquecedoras. Acrescentando ainda em algumas unidades leituras 

enriquecedoras que, ao final, trazem um tópico denominado “Debatendo outros temas”, em 

que são abordados temas, como cálculo mental; os fatores envolvidos na resolução de 

problemas; investigando e explorando novos conceitos através da resolução de problemas; 

o processo de avaliação: avaliando, avaliando-se e sendo avaliado. Concluindo com 

sugestões de leituras para o aluno e para o professor. 
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Quanto ao número de unidades no livro didático da 5ª série, o que se verifica é a 

junção de algumas unidades (unidades 8 e 9; unidades 10 e 11 da coleção de 1992 foram 

somadas formando uma única unidade na coleção de 1998). No livro didático da 6ª série, 

tivemos a junção dos conteúdos das unidades 4 e 5 da coleção 1992. No livro didático da 7ª 

série quanto ao número de unidade e a disposição das mesmas não houve nenhuma 

alteração. Já no livro didático da 8ª série apesar de possuir o mesmo quantitativo de 

unidades da coleção de 1992, as unidades 3 e 4 foram unidas na coleção de 1998, sendo 

ainda acrescentado a unidade “Noções elementares de estatística”. A inclusão desta 

unidade está de acordo com as orientações propostas em Brasil (1998), que informam que 

as ideias de estatística devem ser exploradas por meio da coleta e organização de dados em 

tabelas e gráficos. Essas noções permitem a formação de um cidadão crítico, capaz de 

tomar decisões e se posicionar diante das discussões propostas em uma sociedade. 

Na capa dessa edição, agora denominada “A Conquista da Matemática - Nova”, o 

termo “nova” sugere que a coleção trará algo de novo em comparação com as coleções 

anteriores. Os diferentes momentos históricos apresentados na capa, permite associar a 

contextualização dos conteúdos matemáticos. Quanto ao tipo de letras utilizadas há um 

predomínio de letras sem-serifa, também predominantes nas coleções de 1982 e de 1985. 

Quanto às cores, é utilizado um maior número de tonalidades com cores mais vivas, há 

também a presença de fotos e ilustrações.  Para destacar algumas partes do texto, é usada 

uma tarja de cores diferenciadas, com textos escritos na cor preta. Assim como nas 

coleções de 1982 e de 1985, os assuntos são indicados por um número seguido do título da 

unidade, já os números de páginas se encontram na parte inferior e no centro. 
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A Conquista da Matemática – A+Nova – 2002 

     

       
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 2002. 

 

A quinta coleção denominada “A Conquista da Matemática – A+Nova” foi lançada 

em 2002, momento em que os Parâmetros Curriculares Nacionais já se encontram 

consolidados, além de ser o período no qual as obras não recomendadas deixaram de 

constar nos guias do PNLD.  Com base nesta edição foi possível montar o quadro a seguir, 

que traz aspectos relativos à materialidade desta coleção. 
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Quadro 6: Descrição de elementos dos livros didáticos “A Conquista da Matemática”,  edição 2002. 

 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de letras e 

cores 

5ª 

Série 

303 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 64 

páginas de anotações 

para o professor. 

10 Na capa desta coleção temos o 

nome da coleção alternando 

entre as cores branco e amarelo, 

sendo apenas o nome 

CONQUISTA apresentado em 

caixa alta. Acima no canto 

direito temos o nome dos 

autores, do lado esquerdo temos 

a indicação “Livro não-

consumível”. Abaixo do lado 

esquerdo temos a indicação da 

série e do lado direto no livro da 

5ª série temos a foto do “14bis”, 

de uma nave espacial e de um 

avião. Na 6ª série temos a foto 

do ábaco, de uma calculadora, e 

de uma fita métrica. Na 7ª série 

temos alguns computadores. Já 

na 8ª série temos alguns 

satélites. Ao final da capa temos 

a indicação “com projeto 

interdisciplinar”. 

 

Na escrita dos 

conteúdos, tópicos, 

subtópicos e o nome 

exercícios de fixação 

são usados letras 

sem-serifa. Já nas 

questões dos 

exercícios as letras 

são serifadas.  

Nesta coleção é 

utilizado um maior 

quantitativo de cores, 

com tonalidades mais 

vibrantes que as 

coleções anteriores. 

6ª 

Série 

327 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 64 

páginas de anotações 

para o professor. 

10 

7ª 

Série 

359 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 63 

páginas de anotações 

para o professor. 

12 

8ª 

Série 

367 páginas entre 

contracapa, sumário, 

apresentação e 

conteúdos, e mais 60 

páginas de anotações 

para o professor. 

12 

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 2002. 

 

Nesta coleção é possível perceber um aumento considerável no número de páginas, 

determinado pelo acréscimo do glossário e do projeto interdisciplinar. No livro da 5ª Série 

o projeto é denominado “Investigando Jogos”, em que é solicitado que os alunos façam 

uma pesquisa de campo buscando identificar e conhecer os vários tipos de jogos, os 

mesmos devem entrevistar algumas pessoas sobre seus jogos preferidos, usando em todos 

os casos o roteiro de entrevista apresentado no projeto. Em seguida os alunos deverão 

elaborar um relatório com as conclusões da pesquisa. Num segundo momento são 

apresentados alguns textos informativos sobre jogos. Logo depois os alunos são levados a 

criar seu próprio jogo, criando suas regras e promovendo um campeonato com a turma. 

Já no livro didático da 6ª Série é possível encontrar o projeto denominado 

“Investigando Revestimento”, em que os alunos são instigados a identificar vários tipos de 

revestimento. Novamente temos um texto informativo acerca do assunto. Para finalizar os 

alunos são convidados a criarem um mosaico e fazerem uma exposição para o restante da 

turma. Na 7ª Série o projeto é denominado “Investigando Embalagens”, novamente a 

pesquisa de campo está presente, no qual os alunos terão que observar diferentes 

embalagens, alguns textos informativos e, para finalizar, os alunos devem criar uma 
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embalagem e uma escultura com embalagens para montar uma exposição. Na 8ª Série o 

projeto é “Investigando Alturas”, no qual os alunos devem selecionar três estruturas a 

serem medidas, em seguida são apresentados alguns textos informativos, sendo finalizado 

com a medição das estruturas e a construção de maquetes.      

Os projetos apresentados nesta coleção permitem que os alunos participem 

ativamente do seu processo de ensino-aprendizagem, pois são levados a pesquisar, a criar, 

a formular suas próprias hipóteses e conclusões. Brasil (1998) também cita como auxiliares 

ao processo de ensino o uso de projetos interdisciplinares, que buscam integrar “conteúdos 

de outras áreas do currículo, como a História e a Geografia, além da Matemática e os temas 

como Saúde e Meio Ambiente” (BRASIL, 1998, p. 138). Apesar de os autores informarem 

ser interdisciplinar, o projeto contido nos livros didáticos desta coleção, em nenhum 

momento é feita qualquer referência a outras áreas do conhecimento, também não 

relaciona o projeto aos conteúdos estudados pelos alunos. 

Apesar de o número de unidades continuar o mesmo da coleção de 1998, pude 

constatar que, no livro didático da 5ª série, o conteúdo de “Geometria” é trocado de 

posição ficando entre conteúdos do bloco “números e operações”. Na 6ª série os conteúdos 

de geometria, que ficavam no final do livro na coleção 2002, agora aparecem entre os 

blocos “números e operações” e “grandezas e medidas”. Já os livros didáticos da 7ª e 8ª 

séries não sofreram alteração. Novamente há uma tentativa de mudança no currículo 

proposto, buscando diminuir a linearidade do mesmo. No caso da geometria, sua presença 

sempre final do livro didático fez com que muito professores deixassem de ensinar esse 

conteúdo; com a reorganização dos capítulos e a mudança de posição do conteúdo de 

geometria, isso poderá favorecer o seu ensino em sala de aula.  

Nesta edição é possível perceber uma forte influência dos PCN na capa dos livros 

didáticos, com a presença da calculadora, do ábaco, do computador, de aviões e de 

satélites, o que permite supor que a coleção apresentada trará em suas páginas abordagens 

que tratem do uso das tecnologias, que corresponde a uma das tendências metodológicas de 

ensino da Matemática. Ademais, há também a contextualização que visa dar significado à 

Matemática ensinada nas escolas, mostrando sua utilidade no dia-a-dia, assunto que será 

explanado no terceiro capítulo. Quanto as letras utilizadas, ocorre o predomínio das letras 

sem-serifas, conforme as coleções de 1982, de 1985 e de 1998. Agora os assuntos são 

indicados somente pelo título da unidade, já os números de páginas se encontram na parte 

inferior e no centro. 
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A Conquista da Matemática – Edição Renovada – 2009 

 

    

             
    Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 2009. 

 

 

A coleção de livros didáticos “A Conquista da Matemática – Edição Renovada”, 

publicada em 2009, traz apenas como autores Benedito Castrucci e José Ruy Giovanni Jr., 

não há nenhuma notificação que informe o porquê da retirada do autor José Ruy Giovanni. 

A mesma também apresenta as alterações impostas pela lei 11.274, de fevereiro de 2006, 

que modifica o art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

segundo o qual passa a vigorar que a duração do Ensino Fundamental de oito para nove 

anos. Com isso os livros didáticos que antes eram indicados por série (5ª, 6ª, 7ª e 8ª) agora 

passam a ter a indicação por ano (6º, 7º, 8º e 9º). Vejamos no quadro a seguir, alguns 

recortes da materialidade desta coleção. 
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Quadro 7: Descrição elementos dos livros didáticos “A Conquista da Matemática”, edição 2009. 

 Nº de páginas Nº de 

Unidades 

Capa Tipos de letras e 

cores 

6º 

Ano 

336 páginas entre contracapa, 

sumário, apresentação e 

conteúdos, e mais 127 páginas 

de orientações para o 

professor. 

09 Na capa desta coleção 

temos o nome da coleção 

na cor branca apresentado 

em caixa baixa. Após o 

nome da coleção temos o 

nome dos autores. No 

centro temos no 6º ano a 

foto de um antigo relógio, 

no 7º ano temos a foto de 

um número circense, no 8º 

ano temos a foto de uma 

construção arquitetônica, 

no 9º ano temos a foto de 

um jardim composto por 

figuras geométricas. 

Abaixo no canto direito 

temos a indicação do ano e 

abaixo das fotos temos o 

nome “Manual do 

professor”. 

 

Na escrita dos 

conteúdos, tópicos, 

subtópicos e o nome 

exercícios de fixação 

são usados letras 

sem-serifa. Já nas 

questões dos 

exercícios as letras 

são serifadas.  

Nesta coleção é 

utilizado um maior 

quantitativo de cores, 

com tonalidades mais 

vibrantes que as 

coleções anteriores. 

7º 

Ano 

336 páginas entre contracapa, 

sumário, apresentação e 

conteúdos, e mais 111 páginas 

de orientações para o 

professor. 

10 

8º 

Ano 

384 páginas entre contracapa, 

sumário, apresentação e 

conteúdos, e mais 96 páginas 

de orientações para o 

professor. 

13 

9º 

Ano 

368 páginas entre contracapa, 

sumário, apresentação e 

conteúdos, e mais 96 páginas 

de orientações para o 

professor. 

12 

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática” edição 2009. 

 

Nesta coleção existe um aumento no número de páginas comparado com as 

coleções anteriores, isso se deve à presença de recursos como a calculadora, os jogos, entre 

outros, no livro do aluno; já, no manual do professor, é possível encontrar orientações 

metodológicas específicas para os exercícios contidos no livro do aluno. Quanto ao número 

de unidades no livro didático do 6º ano, há uma redução, foram somados os conteúdos das 

unidades 2 e 3 da coleção de 2002. No 7º ano a única modificação corresponde à última 

unidade que na coleção de 2002 tratava de “Porcentagem e juro” e nessa coleção aborda 

somente “Porcentagem”. O conteúdo “Porcentagem e juro simples”, que nas coleções 

anteriores estavam presentes no livro da 6ª série, nesta coleção encontra-se no livro 

didático do 8º ano. Já no 9º ano, os conteúdos permanecem os mesmos, sendo que a 

primeira unidade corresponde ao conteúdo “Noções elementares de estatística”, que na 

coleção de 2002 correspondia à última unidade.   

Na capa desta edição, é possível perceber a presença de algumas construções 

arquitetônicas, de um número circense e de um antigo relógio, que permitem perceber 

elementos geométricos, destacando a presença da geometria no cotidiano, possibilitando 

identificar sua aplicação no mundo em que vivemos. As letras seguem o padrão das 

coleções de 1982, de 1985, 1998 e 2002. Nela há um maior quantitativo de cores, sendo 
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que os assuntos são indicados somente pelo título da unidade, já os números de páginas se 

encontram na parte inferior e no canto direito. 

Percebe-se que houve algumas rupturas na materialidade das coleções, tais como, 

no número de páginas tanto no livro do aluno quanto no manual do professor. Mesmo que 

discretamente, ocorreram rupturas na organização de algumas unidades e até mesmo a 

mudança de unidade de uma série para outra, como no conteúdo “Porcentagem e Juros” 

que nas coleções de 1982, de 1985, 1992, 1998 e 2002 se encontrava no livro didático da 6ª 

série, e na coleção de 2009 passa a constar no livro didático do 8º ano. A partir da edição 

de 1985, os livros didáticos deixam de ser descartáveis, como é o caso da edição de 1982, e 

passam a ser não-consumíveis. Essa mudança possibilitou a reutilização dos livros 

didáticos por outros alunos em anos posteriores. 

Houve também alterações nas cores, nas letras e nas figuras utilizadas nas capas. 

Pude perceber, a cada nova coleção, os autores buscavam estampar em suas capas as novas 

ideias que seriam abordadas nas obras, as capas deixaram de apresentar uma única 

tonalidade como na edição de 1982 e passaram a conter figuras e fotos, que me permitiram 

identificar possíveis tendências metodológicas ou recursos didáticos que embasariam a 

coleção. Na edição de 1992 é possível encontrar a presença de gráficos diferenciados e 

algumas figuras espaciais, o que me permite supor que nesta coleção será abordado, os 

conteúdos de “estatística” e “geometria espacial”, que se constitui como das diretrizes das 

Propostas Curriculares para o Estado de São Paulo que, como foi visto, tratam do ensino de 

geometria. Na edição de 1992, é forte o indicativo das novas tecnologias e de recursos 

manipuláveis como o ábaco. Este fato me permite supor que nessa edição será constante o 

uso de tecnologias, como o computador, a calculadora, além da presença de recursos 

didáticos para auxiliar na aprendizagem.  

 Também é possível identificar a presença da Matemática em ações e construções 

do cotidiano e da contextualização, como nas edições de 1998 e 2009. Quanto ao tipo de 

letra utilizada nas coleções, houve uma tentativa de mudança na coleção de 1992, 

buscando tornar a leitura mais agradável e prazerosa para os alunos. No entanto a mesma 

não foi bem-sucedida retornando ao tipo de letra empregado nas coleções anteriores, letras 

sem-serifas. Já referente às cores utilizadas, a cada nova coleção crescia a quantidade de 

cores utilizadas na confecção da obra, tornando o livro didático visualmente mais atrativo.  

Como visto anteriormente, a cada nova edição, aumentava-se o quantitativo de 

páginas no Manual do Professor, está situação se deve ao resultado da inclusão de 
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orientações metodológicas, situações enriquecedoras, leituras e de projetos pedagógicos. 

Além dos critérios de análise do PNLD, que forçavam essas coleções a alterarem os seus 

livros, incluindo o Manual do Professor. 
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CAPÍTULO II – CONTINUIDADE(S) NOS LIVROS DIDÁTICOS DA COLEÇÃO 

“A CONQUISTA DA MATEMÁTICA” 

 

Neste capítulo é apresentado o resultado de uma análise que buscou identificar 

elementos de continuidade nos livros didáticos da coleção “A conquista da Matemática”. 

Para esse exame foi adotado um entendimento posto por Chervel (1990) e apresentado a 

seguir.  

 

Todos os manuais ou quase todos dizem então a mesma coisa, ou 

quase isso. Os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a 

coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de 

conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os tipos de 

exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas 

(CHERVEL, 1990, p. 203). 

 

  

Com base em alguns desses tópicos apresentados por Chervel (1990), os livros 

didáticos da referida coleção foram examinados, com o intuito de identificar permanências, 

principalmente em relação à organização dos conteúdos, aos conceitos abordados e aos 

tipos de problemas apresentados no corpo do livro e nas orientações para o professor. Vale 

destacar que essas permanências foram identificadas utilizando inicialmente as orientações 

metodológicas da Educação Matemática indicadas D’ Ambrósio (1989), como a história da 

matemática, a resolução de problemas, o uso de computadores e jogos. Foram utilizadas 

também sugestões postas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, por ser esse, um 

documento, que deve ou deveria nortear o ensino de Matemática no Brasil. E passa a partir 

da edição de 1998 a fazer parte das referências apontadas nos livros da coleção “A 

conquista da Matemática”. Além disso, os PCN são também referência do Programa 

Nacional do Livro Didático, e portanto deve ser levado em consideração no momento em 

que são avaliados os livros didáticos que são disponibilizados para as escolas públicas do 

Brasil.  

Um primeiro exame aos livros da coleção permite afirmar que a permanência 

ocorre em todo o período em relação à organização dos conteúdos e aos conteúdos 

conceituais.  Já em relação aos problemas matemáticos, conforme será apresentado mais 

adiante, houve permanências dentro de determinados marcos cronológicos, de 1982 a 

1985, de 1992 a 1998 e de 2002 a 2009. 
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2.1 – A organização dos conteúdos “A Conquista da Matemática”  

 

 

Nos livros da coleção “A Conquista da Matemática” a organização dos conteúdos 

são apresentadas inicialmente por meio dos índices ou sumários e nesse caso são tomados 

como elementos para exame. Vale destacar que segundo as normas da Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT (2003) existe uma diferença entre índices e 

sumários.  

O sumário consiste de uma “enumeração das divisões, seções e outras partes de 

uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede” (ABNT, 2003, 

p.2). Já o índice trata-se de uma “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo 

determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto” (ABNT, 

2003, p.2).  

No entanto, os autores dessa coleção não fazem tal distinção. Assim nas mesmas 

edições e em séries diferentes, ora fazem uso do índice ora fazem uso do sumário, sem dar 

nenhuma explicação ao leitor sobre o porquê do seu uso. A seguir são apresentados alguns 

exemplos por série/ano. 

O Quadro 8 apresentado a seguir foi elaborado utilizando sumário ou índice das 

coleções de livros didáticos da 5ª série/ 6º ano.
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Quadro 8 – Sumário dos livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” da 5ª Série/6º Ano do Ensino Fundamental  

Fonte: Dados coletados a partir das edições do livro “A Conquista da Matemática”. 

1982 1985 1992 1998 2002 2009 

ÍNDICE 

1. Conjunto dos números 

naturais;  

2. Sistema de numeração;  

3. Operações 

fundamentais com números 

naturais;  

4. Resolução de problemas 

com números naturais;  

5. Divisibilidade;  

6.  MDC; 

7.  MMC;  

8. Conjunto dos números 

racionais (Representação da 

forma fracionária);  

9. Resolução de problemas com 

números fracionários; 

10.  Conjunto dos números 

racionais (Representação 

decimal); 

11. Introdução a Geometria; 

12.  SMD: Medidas de 

comprimento;  

13. SMD: Medidas de 

superfície; 

14. SMD: Medidas de volume;  

15. SMD: Medidas de 

capacidade;  

16. SMD: Medidas de massa;  

17. Volume dos sólidos 

geométricos. 

ÍNDICE 

4. Conjunto dos números 

naturais;  

5. Sistema de numeração;  

6. Operações 

fundamentais com números 

naturais;  

4. Resolução de problemas 

com números naturais;  

5. Divisibilidade;  

6.  MDC; 

7.  MMC;  

8. Conjunto dos números 

racionais (Representação da 

forma fracionária);  

9. Resolução de problemas com 

números fracionários; 

10.  Conjunto dos números 

racionais (Representação 

decimal); 

11. Introdução a Geometria; 

12.  SMD: Medidas de 

comprimento;  

13. SMD: Medidas de 

superfície; 

14. SMD: Medidas de volume;  

15. SMD: Medidas de 

capacidade;  

16. SMD: Medidas de massa;  

17. Volume dos sólidos 

geométricos. 

SUMÁRIO 

1. O conjunto dos números 

naturais; 

Sistemas de numeração; 

2. Operações com os números 

naturais 

3. Divisibilidade: divisores e 

múltiplos; 

4. O Conjunto dos números 

racionais e sua representação 

na forma fracionária; 

5. O conjunto dos números 

racionais e sua representação 

na forma decimal  

6. Introdução à geometria; 

7. Sistema métrico decimal: 

medindo comprimentos; 

8. Sistema métrico decimal: 

medindo superfícies de figuras 

planas; 

9. Sistema métrico decimal: 

medindo o volume de um 

sólido; 

10. Sistema métrico decimal: 

medindo a capacidade de um 

sólido; 

11. Sistema métrico decimal: 

medindo a massa de um 

sólido.     

SUMÁRIO 

1. Os números naturais; 

2. Sistemas de numeração; 

3. Operações com números 

naturais; 

4. Divisibilidade: divisores 

e múltiplos; 

5. A forma fracionária dos 

números racionais; 

6. A forma decimal dos 

números racionais; 

7. Geometria; 

8. Medindo comprimentos 

e superfícies; 

9. Medindo o volume e a 

capacidade; 

10. Medindo a massa. 

Bibliografia 

Respostas dos exercícios 

SUMÁRIO 

1. O homem vive 

cercado por números; 

2. Sistema de 

numeração; 

3. Operações; 

4. Divisibilidade: 

divisores e múltiplos; 

5. Geometria; 

6. A forma fracionária 

dos números racionais. 

7. A forma decimal dos 

números racionais; 

8. Medindo 

comprimentos e 

superfícies; 

9. Volume e 

Capacidade; 

10. Medindo a Massa. 

Indicação de leitura 

Bibliografia 

Respostas 

Glossário 

Projeto 

SUMÁRIO 

1. O ser humano vive 

cercado por números; 

2. Calculando com 

números naturais; 

3. Divisibilidade: 

Divisores e múltiplos;  

4. Geometria: as 

ideias intuitivas; 

5. A Forma 

Fracionária dos 

Números Racionais; 

6. A Forma Decimal 

dos Números 

Racionais;  

7. Medindo 

Comprimentos e 

superfícies;  

8. Volume e 

Capacidade; 

 

9. Medindo a Massa. 

Retomando o que 

aprendeu 

Projeto: Investigando 

jogos 

Indicação de leitura 

Glossário Respostas 

Bibliografia 
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Com base no Quadro 8 é possível identificar que em relação à disposição dos 

conteúdos não houve grandes mudanças. Apesar de alguns conteúdos terem sofrido uma 

alteração na sua denominação, as definições e os exemplos utilizados continuaram os 

mesmos. Em todas as edições a organização dos conteúdos se encontra quase que 

inalterada, contendo a mesma sequência de conteúdos. Sobre isso, conforme está posto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

de modo geral observa-se uma forma excessivamente hierarquizada de 

fazê-la. É uma organização dominada pela ideia de pré- requisito, cujo 

único critério é a estrutura lógica da Matemática. Nessa visão, a 

aprendizagem ocorre como se os conteúdos se articulassem na forma de 

uma corrente, cada conteúdo sendo um pré-requisito para o que vai 

sucedê-lo (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

Essa concepção linear, segundo consta em Brasil (1998), acaba gerando caminhos 

que não são necessariamente os mais adequados, é o caso de apresentar noções de ponto, 

reta e plano, para introduzir geometria e trazer os conjuntos como base para a 

aprendizagem de números e operações. Essa concepção de currículo linear pode ser 

observada nas coleções apresentadas, sendo que as edições de 2002 e 2009 ensaiam uma 

pequena alteração ao apresentarem conteúdos geométricos antes da forma fracionária e 

decimal dos números racionais. As unidades subsequentes continuam as mesmas, 

ocorrendo apenas a união das unidades de medidas de comprimento e superfícies; e 

medidas de volume e capacidade, a partir da coleção de 1998.  

Observa-se dessa forma que os autores parecem ter feito a opção de não seguirem a 

risca o que está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que se refere a 

organização dos conteúdos em blocos. Segundo este documento 

 

as possibilidades de sequenciar os conteúdos são múltiplas e decorrem 

mais das conexões que se estabelecem e dos conhecimentos já 

construídos pelos alunos do que da ideia de pré-requisito ou de uma 

sucessão de tópicos estabelecida a priori. Embora existam conhecimentos 

que precedam outros, a hierarquização entre eles não é tão rígida como 

tradicionalmente é apresentada (BRASIL, 1998, p. 52). 
 

 A sugestão posta em Brasil (1998) é que para a organização dos conteúdos podem 

ser analisadas diversas conexões, que podem ser estabelecidas entre os diferentes blocos de 

conteúdos. Entretanto os atores desta coleção a priori parecem não seguir essa organização. 
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No sumário da edição de 2009, ao final dos conteúdos é apresentado um projeto 

denominado investigando jogos. É possível perceber que os jogos matemáticos constitui 

uma das tendências metodológicas da Educação Matemática, entretanto somente o sumário 

não me permite afirmar se nesse projeto o jogo é apresentado como uma tendência 

metodológica. No capítulo III buscarei identificar se esse projeto apresenta abordagens 

metodológicas. 

Observa-se também que nas edições de 1982; 1985; 1992; 1998 o conteúdo de 

“Geometria” aparecia depois do conteúdo “Números racionais”. Já nas edições de 2002 e 

de 2009, o conteúdo de “Geometria” aparece primeiro. Isso indica uma possível mudança 

de postura dos autores, visto que a geometria pode ser uma importante ferramenta para 

ensinar os “números racionais”. 

Em relação ao livro da 6ª série/7º ano foi elaborado um quadro tomando como 

parâmetro mais uma vez os índices e sumários.  
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Quadro 9 – Sumário ou índice das coleções de livros didáticos “A Conquista da Matemática” da 6ª Série/7º Ano do Ensino Fundamental 
1982 1985 1992 1998 2002 2009 

ÍNDICE 

1. Potenciação 

2. Estudo elementar da 

radiciação 

3. Conjunto dos números 

inteiros 

4. Conjunto dos números 

racionais relativos 

5. Igualdade e 

desigualdade 

6. Equações do 1º grau 

com uma variável  

7. Resolução de problemas 

do 1º grau com uma 

variável 

8. Inequações do 1º grau 

com uma variável 

9. Coordenadas cartesianas 

10. Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

variáveis 

11. Razão 

12. Proporção 

13. Números proporcionais 

14. Regra de três 

15. Porcentagem e juros 

simples 

16. Médias 

17. Ângulos 

18. Triângulos 

19. Quadriláteros 

ÍNDICE 

1. Potenciação 

2. Estudo elementar da 

radiciação 

3. Conjunto dos números 

inteiros 

4. Conjunto dos números 

racionais relativos 

5. Igualdade e 

desigualdade 

6. Equações do 1º grau 

com uma variável  

7. Resolução de problemas 

do 1º grau com uma 

variável 

8. Inequações do 1º grau 

com uma variável 

9. Coordenadas cartesianas 

10. Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

variáveis 

11. Razão 

12. Proporção 

13. Números proporcionais 

14. Regra de três 

15. Porcentagem e juros 

simples 

16. Médias 

17. Ângulos 

18. Triângulos 

19. Quadriláteros 

SÚMÁRIO 

1. A potenciação e suas 

propriedades 

2. O conjunto dos 

números inteiros 

3. O conjunto dos 

números racionais 

relativos 

4. Equações do 1º grau 

com uma incógnita 

5. Equações do 1º grau 

com duas incógnitas 

6. Inequações do 1º grau 

com uma incógnitas 

7. Razões e proporções 

8. Grandezas 

proporcionais: regra de 

três 

9. Porcentagem e juros 

simples 

10. Estudando os ângulos 

11. Triângulos e 

quadriláteros 

 

SUMÁRIO 

1. Potências raízes 

2. O conjunto dos 

números inteiros 

3. O conjunto dos 

números racionais 

4. Estudando as 

equações 

5. Estudando as  

Inequações 

6. Razões e proporções 

7. Grandezas 

proporcionais: regra de 

três 

8. Porcentagem e juro 

simples 

9. Estudando os 

ângulos 

10. Estudando 

triângulos e 

quadriláteros 

Bibliografia 

Respostas dos 

exercícios 

 

SUMÁRIO 

1. Potências e raízes 

2. O conjunto dos 

números inteiros 

3. O conjunto dos 

números racionais 

4. Estudando as 

equações 

5. Estudando as 

inequações 

6. Estudando os 

ângulos 

7. Estudando triângulos 

e quadriláteros 

8. Razoes e proporções 

9. Grandezas 

proporcionais: regra de 

três 

10. Porcentagem e juro 

simples 

Indicação de leitura 

Bibliografia 

Respostas 

Glossário 

Projeto 

SUMÁRIO 

1. Potências e Raízes 

2. O conjunto dos 

números inteiros 

3. O conjunto dos 

números racionais 

4. Estudando as 

equações 

5. Estudando as 

inequações 

6. Estudando os 

ângulos 

7. Estudando triângulos 

e quadriláteros 

8. Razões e Proporções 

9. Grandezas 

proporcionais 

10. Porcentagem 

Retomando o que 

aprendeu 

Projeto: Investigando 

revestimentos 

Indicação de leitura 

Glossário Respostas 

Bibliografia 

Fonte: Dados coletados a partir das edições do livro “A Conquista da Matemática”. 
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Com base no Quadro 9 pode-se perceber que no geral os conteúdos continuaram os 

mesmos, ocorrendo o agrupamento de alguns formando uma nova unidade, como é o caso 

da composição entre os conteúdos “razão” e “proporção”, “triângulos” e “quadriláteros”. A 

unidade “médias”, presente nas edições de 1982 e 1985, passa a compor a unidade “o 

conjunto dos números racionais”, a partir da edição de 1992. Assim é possível afirmar que 

a organização dos conteúdos nessas edições continuou praticamente a mesma, com 

pouquíssimas alterações. 

Tal forma de organização, segundo informação posta no PNLD (2005) é que os 

conteúdos de cada um dos campos temáticos - números e operações, geometria, álgebra, 

tratamento da informação, grandezas e medidas,
 
 desta coleção estão concentrados em 

blocos, com a intenção de se esgotar o assunto numa mesma série. Mas, segundo o que está 

registrado nos PCN 

 

os conteúdos organizados em função de uma conexão não precisam ser 

esgotados necessariamente de uma única vez, embora deva-se chegar a 

algum nível de sistematização para que possam ser aplicados em novas 

situações. Alguns desses conteúdos serão aprofundados, posteriormente 

em outras conexões, ampliando dessa forma a compreensão dos conceitos 

e procedimentos envolvidos (BRASIL, 1998, p.53). 

 

A partir dessa citação é possível entender que a distribuição linear dos conteúdos 

não favorece a articulação entre os campos temáticos. Entretanto, no próximo capítulo será 

apresentado que apesar da distribuição dos conteúdos continuarem quase a mesma, é 

possível identificar algumas articulações internas entre diferentes campos temáticos a partir 

da edição de 1992. 

Já em relação aos livros didáticos da 7ª série/8 ano foi elaborado o seguinte quadro. 
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Quadro 10 – Sumário ou índice das coleções de livros didáticos “A Conquista da Matemática” da 7ª Série/8º Ano do Ensino Fundamental 
1982 1985 1992 1998 2002 2009 

ÍNDICE 

1.Raiz quadrada 

2.Conjunto dos números 

reais 

3.Expressões literais ou 

algébricas 

4.Polinômios 

5.Produtos notáveis 

6.Fatoração 

7.Máximo divisor comum e 

mínimo múltiplo comum 

8.Estudo das frações 

algébricas 

9.Equações fracionárias 

10.Equações literais do 1.º 

grau 

11.Sistemas de equações do 

1º grau com duas variáveis 

12.Determinação gráfica da 

solução de um sistema de 

equações do 1.º grau com 

duas variáveis 

13.Problemas do 1.º grau 

com duas variáveis  

14.Introdução à geometria 

15.Ângulos 

16.Postulados e teoremas 

17.Retas paralelas 

18.Polígonos 

19.Triângulos 

20.Ângulos de um polígono 

convexo  

21.Quadriláteros 

22.Circunferência e círculo 

ÍNDICE 

1.Raiz quadrada 

2.Conjunto dos números reais 

3.Expressões literais ou 

algébricas 

4.Polinômios 

5.Produtos Notáveis 

6.Fatoração 

7.Máximo divisor comum e 

mínimo múltiplo comum 

8.Estudo das frações 

algébricas 

9.Equações fracionárias 

10.Equações literais do 1º 

grau 

11.Sistemas de equações do 1º 

grau com duas variáveis 

12.Determinação gráfica da 

solução de um sistema de 

equações do 1º grau com duas 

variáveis 

13.Problemas do 1º grau com 

duas variáveis 

14.Introdução à Geometria 

15.Ângulos  

16.Postulados e teoremas 

17.Retas paralelas 

18.Polígonos 

19.Triângulos 

20.Ângulos de um polígono 

convexo 

21.Quadriláteros 

22.Circunferência e círculo 

 

ÍNDICE 

1.O conjunto dos 

números reais 

2.Introdução ao cálculo 

algébrico 

3.Cálculo algébrico: 

estudo dos polinômios 

4.Cálculo algébrico: 

estudo das frações 

algébricas 

5.Equações do 1º grau 

com uma incógnita 

6.Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

incógnitas 

7.Introdução à Geometria 

(revisão) 

8.Retas paralelas 

9. Polígonos  

10.Estudando os 

triângulos 

11.Estudando os 

quadriláteros 

12.Estudando a 

circunferência e o círculo  

SUMÁRIO 

1.Os números reais 

2.Introdução ao 

cálculo algébrico 

3.Estudo dos 

polinômios 

4.Estudo das frações 

algébricas 

5.Equações de 1º 

grau com uma 

incógnita 

6.Sistema de 

equações de 1º grau 

com duas incógnitas 

7.Geometria 

8.Ângulos formados 

por duas retas 

paralelas com uma 

transversal 

9.Polígonos 

10.Estudando os 

triângulos 

11.Estudando os 

quadriláteros 

12.Estudando a 

circunferência e o 

círculo 

Bibliografia 

Respostas dos 

exercícios 

SUMÁRIO 

1.Os números reais 

2.Introdução ao cálculo 

algébrico 

3.Estudo dos polinômios 

4.Estudo das frações 

algébricas 

5.Equações de 1º grau com 

uma incógnita 

6.Sistemas de equações de 

1º grau com duas 

incógnitas 

7.Geometria 

8.Ângulos formados por 

duas retas paralelas com 

uma transversal 

9.Polígonos 

10.Estudando os triângulos 

11.Estudando os 

quadriláteros 

12.Estudando a 

circunferência e o círculo 

Indicação de leitura 

Bibliografia 

Respostas 

Glossário 

Projeto 

SUMÁRIO 

1.Os números reais 

2.Introdução ao cálculo 

algébrico 

3.Estudo dos polinômios 

4.Estudo das frações 

algébricas 

5.Equações do 1º grau com 

uma incógnita 

7.Porcentagem e juro 

simples 

8.Sistema de equações do 

1º grau com duas 

incógnitas 

9.Geometria 

10.Ângulos formados por 

duas retas paralelas com 

uma reta transversal 

11.Polígonos 

12.Estudando os triângulos 

13.Estudando os 

quadriláteros 

14.Estudando a 

circunferência e o círculo 

Retomando o que 

aprendeu 

Projeto: Investigando 

embalagens 

Indicação de leitura 

Glossário Respostas 

Bibliografia 

Fonte: Dados coletados a partir das edições do livro “A Conquista da Matemática”. 



56 
 

Com base no Quadro 10, observa-se que a partir de 1992, o sumário ou índice passa 

a ser iniciado pelo conteúdo “números reais”, no qual foi inserido o conteúdo “raiz 

quadrada”, antes considerada a primeira unidade das coleções anteriores a 1992. Já as 

unidades 4, 5, 6 e 7 das coleções de 1982 e 1985, foram organizadas em uma única unidade 

nas coleções posteriores, isto é, o estudo de polinômios passou a englobar os produtos 

notáveis, a fatoração, o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, todos 

pertencentes ao mesmo bloco de conteúdos.  

O conteúdo “equação do 1º grau” que é apresentado no quadro da 6ª série é 

retomado na 7ª série, sendo aprofundado em outros conteúdos, como no “Sistema de 

equações de 1º grau com duas incógnitas” e por meio da “determinação gráfica da solução 

de um sistema de equações do 1º grau com duas variáveis”. Apesar das alterações ainda 

assim é possível identificar continuidades na organização dos conteúdos, já que em sua 

maioria os conteúdos ocupam praticamente as mesmas posições em todas as edições, com 

a ocorrência apenas de algumas junções. 

Referente ao estudo da geometria, é possível perceber a partir da analise do quadro 

10, que os conteúdos sobre geometria se encontram sempre no final do livro, e seguindo a 

mesma ordem, isto é, primeiro temos uma introdução à Geometria, em seguida ângulos; 

estudo da reta; polígonos; triângulos; quadriláteros; circunferência e o círculo.  

 Por fim foram examinados os conteúdos dos livros da 8ª série/9º ano utilizando 

mais uma vez os índices e sumários.  
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Quadro 11 – Sumário das coleções de livros didáticos “A Conquista da Matemática” da 8ª Série/9º Ano do Ensino Fundamental 
1982 1985 1992 1998 2002 2009 

ÍNDICE 

1. Potenciação 

2. Cálculo com radicais 

3. Equações do 2.º grau 

4. Relações entre os coeficientes e as 

raízes da equação do 2.º 

5. Equações sujeitas a condições dadas 

6. Equações redutíveis ao 2.º grau – 

Equações biquadradas 

7. Equações irracionais 

8. Sistemas simples de equações do 2.º 

grau 

9. Problemas do 2.º grau 

10. Sistema de coordenadas cartesianas 

11. Noções sobre relações e funções 

12. Função do 1.º grau 

13. Função quadrática (ou função 

trinômio do 2.º grau) 

14. Segmentos proporcionais 

15. Semelhança 

1. Razões trigonométricas no triângulo 

retângulo 

17. Relações métricas no triângulo 

retângulo 

18. Relações métricas e 

trigonométricas num triângulo qualquer 

19: Relações métricas na 

circunferência 

20: Polígonos regulares 

21: Medida da circunferência 

22: Área das figuras planas 

ÍNDICE 

1. Potenciação 

2. Cálculo com radicais 

3. Equações do 2.º grau 

4. Relações entre os coeficientes e as 

raízes da equação do 2.º grau 

5. Equações sujeitas a condições dadas 

6. Equações redutíveis ao 2.º grau – 

equações biquadradas 

7. Equações irracionais 

8. Sistemas simples de equações do 2.º 

grau 

9. Problemas do 2.º grau 

10. Sistema de coordenadas 

cartesianas 

11. Estudo elementar de função 

12. Função polinomial do 1.º grau 

13. Função polinomial do 2.º grau – 

função quadrática 

14. Segmentos proporcionais 

15. Semelhança 

16. Razões trigonométricas no 

triângulo retângulo 

17. Relações métricas no triângulo 

retângulo 

18. Relações métricas e 

trigonométricas num triângulo 

qualquer 

19. Relações métricas na 

circunferência 

20. Polígonos regulares 

21. Medida da circunferência 

22. Área das figuras planas 

ÍNDICE 

1. Estudando a 

potenciação e suas 

propriedades  

2. Calculando com 

radicais 

3. Equações do 2º 

grau 

4. Sistema de 

coordenadas 

cartesianas 

5. Função 

polinomial do 1º 

grau 

6. Função 

polinomial do 2º 

grau (ou função 

quadrática) 

7. Segmentos 

proporcionais 

8. Semelhança 

9. O triângulo 

retângulo: relações 

métricas 

10. Relações 

trigonométricas no 

triângulo 

11. Circunferência e 

círculo: relações 

métricas 

12. Estudando as 

áreas das figuras 

geométricas planas.   

ÍNDICE 

1. Estudando a 

potenciação e suas 

propriedades. 

2. Calculando com 

radicais. 

3. Equações do 2º 

grau. 

4. Sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

5. Função 

polinomial do 1º 

grau. 

6. Função 

polinomial do 2º 

grau (ou função 

quadrática). 

7. Segmentos 

proporcionais. 

8. Semelhança 

9. O triângulo 

retângulo: relações 

métricas 

10. Relações 

trigonométricas no 

triângulo 

11. Circunferência 

e círculo: relações 

métricas 

12. Estudando as 

áreas das figuras 

geométricas planas. 

SUMÁRIO 

1. Estudando a 

potenciação e suas 

propriedades. 

2. Calculando com 

radicais. 

3. Equações do 2º grau. 

4. Função polinomial do 

1º grau. 

5. Função polinomial do 

2º grau (ou função 

quadrática). 

6. Segmentos 

proporcionais. 

7. Semelhança. 

8. Estudando as relações 

métricas no triângulo 

retângulo. 

9.Estudando as relações 

trigonométricas nos 

triângulos. 

10. Estudando a 

circunferência e o círculo. 

11. Estudando as áreas 

das figuras geométricas 

planas. 

12. Noções elementares 

de estatística. 

Indicação de leitura 

Bibliografia 

Respostas 

Glossário 

Projeto 

SUMÁRIO 

1. Noções elementares de 

Estatística 

2. Estudando as potências 

e suas propriedades 

3. Calculando com 

radicais 

4. Equações do 2º grau 

5. Função polinomial do 

1º grau 

6. Função polinomial do 

2º grau (ou função 

quadrática) 

7. Segmentos 

proporcionais 

8. Semelhança 

9. Estudando as relações 

métricas no triângulo 

retângulo 

10. Estudando as relações 

trigonométricas nos 

triângulos 

11. Estudando as áreas das 

figuras geométricas planas 

12. Estudando a 

circunferência e o círculo 

Retomando o que 

aprendeu 

Projeto: Investigando 

alturas 

Indicação de leitura 

Glossário Respostas 

Bibliografia 

Fonte: Dados coletados a partir das edições do livro “A Conquista da Matemática”. 
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Ao analisar o Quadro 11, verifica-se que o conteúdo “noções elementares de 

estatística”, última unidade da edição de 2002 passa a ser a primeira unidade da edição de 

2009. Os autores informam no manual do professor que nessa unidade são retomados parte 

do trabalho feito nos três últimos volumes da edição de 2009, nas seções Tratando a 

Informação. E para justificar seu tratamento como um bloco especial, citam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) que destacam a importância desse assunto por sua aplicação 

no cotidiano e sua real utilidade.  

O restante dos conteúdos permanecem iguais, sendo alguns reagrupados numa nova 

unidade, como é o caso dos conteúdos “Equações do 2º grau”, “Relações entre os 

coeficientes e as raízes da equação do 2º grau”, “Equações sujeitas a condições dadas”, 

“Equações redutíveis ao 2º grau – equações biquadradas”, “Equações irracionais”, 

“Sistemas simples de equações do 2º grau”, que nas edições posteriores a 1985, passam a 

pertencer a unidade “Equação do 2º grau”. Já a unidade “Polígonos regulares” passa a 

compor a unidade “Estudando a circunferência e o círculo”.  

Os exames apresentados nos quadros referentes a cada série/ano dos livros da 

coleção “A conquista da Matemática, permite afirmar que os autores optaram em não 

alterar a sequência de conteúdos no que diz respeito, por exemplo, ao que está posto no 

PCN em relação a organizar os conteúdos por blocos.  

 

 

2.2 – Os conteúdos conceituais nos livros “A Conquista da Matemática”  

 

Depois de analisar os índices e sumários foram examinados os conteúdos também 

série a série. E no caso da 5ª série/6º ano constata-se que a unidade “máximo divisor 

comum e mínimo divisor comum”, não sofreu alterações em relação a apresentação do 

conteúdo e a inclusão de abordagens metodológicas.  

Os conteúdos relacionados à referida unidade são iniciados pela apresentação de 

exemplos resolvidos, exercícios que são os mesmos em todas as edições, sendo em seguida 

sintetizados por meio da apresentação da definição, que também não sofreu alterações nas 

edições seguintes. Segundo está posto em Brasil (1998), essa forma de abordagem do 

máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum não possibilita a compreensão dos 

conceitos e das relações envolvidas e da identificação das regularidades que possibilitem 

ampliar a compreensão dos números, comprometem a aprendizagem nos ciclos finais do 
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ensino fundamental. Ao analisar o manual do professor em busca de indícios de 

orientações metodológicas a cerca desses conteúdos, não foi possível encontrar orientações 

sobre o “fazer metodológico”, apenas a edição de 2009 é que traz orientações específicas 

sobre os exercícios, informando ao professor o que o aluno precisa saber para resolver os 

exercícios propostos. 

Nos livros da 6ª série o conteúdo que permanece quase sem alteração nenhuma é 

“razão e proporção” e “grandezas proporcionais”. A definição apresentada é a mesma em 

todas as coleções. Além disso, é possível identificar uma continuidade a cada duas edições, 

isto é, as edições de 1982 a 1985, pois são apresentados os mesmos exemplos, alguns deles 

usando figuras geométricas espaciais, e os mesmos exercícios propostos. São problemas do 

tipo, “determine...” e “resolva...”, classificados segundo Dante (1995), como problemas de 

conhecimento e algoritmo. Também foi possível encontrar problemas do tipo padrão, cuja 

tarefa é transformar de uma linguagem usual para uma linguagem matemática, pois a 

solução já está no próprio enunciado da questão. Por exemplo, nas edições de 1992 a 1998, 

os exemplos utilizados para apresentar o conteúdo são diferentes das edições anteriores, 

mas iguais de 1992 a 1998. Já os problemas propostos ao final do conteúdo, permanecem 

os mesmos da edição anterior.  Como é possível observar a seguir.  

 

Figura 03: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática” 6ª série, 1992. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª Série, 1992, p.185. 

 

 

Figura 04: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática” 6ª série, 1998. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª Série, 1998, p.166. 

 

Ao analisar o Manual do Professor constata-se uma continuidade nas edições de 

1992 a 1998, onde os autores informam que para iniciar o estudo de razão, uma boa forma 

é o uso de situações do cotidiano. Citam o uso das frações com discos, tiras ou chocolates 

para que os alunos possam discutir e refletir sobre todas as situações possíveis de 

compreensão da ideia de razão. Em relação a essa afirmação, é possível fazer um paralelo 



60 
 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), visto que o mesmo destaca o uso dos 

diferentes significados de frações, tais como: a relação parte/todo, quociente, razão e 

operador. Ao estudar fração nos livros didáticos da 5ª série/6º ano, somente é tratado o 

significado de fração como parte/todo, mas apesar deste fato é possível encontrar nessa 

coleção problemas que podem ser associados aos diferentes significados de frações.  

Nas edições a partir de 1992, antes de iniciar o “estudo das equações” os autores 

abordam as propriedades da igualdade, os princípios de equivalência e apresentam um 

pequeno texto sobre o que é uma equação. Em todas as edições são usadas situações 

problemas que expressam uma equação, em seguida é apresentada a definição de equação, 

que continua a mesma em todas as edições a partir de 1992. Na edição de 1985, os autores 

estabelecem três fases para resolução de problemas (Figura 05). Já nas coleções a partir de 

1992 são apresentadas quatro etapas estabelecidas, como podemos ver a seguir na Figura 

06. 

 

Figura 05: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série, 1985. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série, 1985, p. 89. 

 

Figura 06: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série, 1992. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série 1992, p. 117. 

 

Aparentemente os dois recortes trazem o mesmo conteúdo, sendo que na edição de 

1985, a determinação das fases para a resolução de um problema ocorre de forma 

resumida. Apesar de no livro do aluno não constar uma citação explícita das etapas 
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estabelecidas por Polya (1977) para resolução de um problema. Isso é feito no Manual do 

Professor ao informar que é importante relembrar as etapas de Polya (1977), que foram 

apresentadas nos livros didáticos da 5ª série. Neste caso, é possível afirmar que os autores 

optam pelo ensino sobre a resolução de problemas, sendo a resolução de problemas 

utilizada como um recurso para resolver um problema matemático, onde são priorizadas as 

etapas, como a resolução de um algoritmo. 

Para trabalhar o conteúdo “equações do 1º grau”, nota-se que desde a coleção mais 

antiga até a mais recente é feito o uso da geometria, e que apesar de apresentar um 

currículo linear, pôde-se observar interações entre diferentes conteúdos. 

 

Figura 07: Recorte retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série, 1985. 

 

Fonte: retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 6ª série, 1985, p. 94. 
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Como é possível observar na Figura 7, o uso da geometria para abordar alguns 

conteúdos matemáticos já se fazia presente nas primeiras edições desta coleção. Entretanto, 

o que se percebe é que quando o mesmo é utilizado em um problema matemático, o 

mesmo já se encontra resolvido, impossibilitando a descoberta por parte do aluno.  

Em relação à 7ª série nas quatro edições posteriores a 1992, ao apresentarem alguns 

conjuntos numéricos os autores afirmam que eles já foram estudados em séries anteriores, 

situação que evidencia a continuidade desse conteúdo, e nos mostra que a referida temática 

não se esgota em uma única série/ano. Já o Manual do Professor não apresenta nenhuma 

informação sobre o fato deste conteúdo perpassar por diferentes séries.  

Com exceção do livro didático de 1982, todos os outros utilizam um processo 

experimental, usando unidade de área de figuras geométricas, para reconhecer se um 

número é quadrado perfeito. Conforme é possível observar nas figuras a seguir. 

 

Figura 08: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática”, 7ª série, 1985. 

 

Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 7ª série, 1985, p, 8. 
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Figura 09: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática”, 7ª série, 1998. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 7ª série, 1998, p, 11. 

 

 

Observa-se pelos recortes apresentados que os autores já faziam uso do método 

experimental, mesmo antes da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998. 

Neste documento há uma defesa que o processo experimental, desenvolve o pensamento, 

contanto que os alunos sejam levados a desenvolver processos metacognitivos e a 

criticidade. 

No caso da Geometria, segundo Leme da Silva (2007), com as propostas da 

mudança de enfoque para o ensino da geometria trazidos pelo MMM, ocorreu uma 
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simplificação da geometria dedutiva e a inclusão da geometria experimental. E de acordo 

com os Parâmetros ainda ocorre no ensino, a presença de algumas ideias introduzidas pelo 

MMM, esta afirma que o estudo da geometria pode ser usado para induzir de forma 

experimental a descoberta. 

Em relação aos conteúdos apontados como próprios da época da MMM, como é o 

caso de conjunto é possível afirmar que nos livros didáticos até 1985, são usados, por meio 

de símbolos, união entre conjuntos para definir o conjunto dos números reais, já a partir de 

1992 o conjunto dos reais é definido por extenso. Há também o uso da relação de inclusão 

entre os diversos conjuntos nos livros de 1982 e 1985. Já as propriedades estruturais 

válidas para operações no conjunto dos reais, estão presentes na coleção até 1992. Nas 

outras edições ocorre uma redução do uso de símbolos, assim como de diagramas para 

representar conjuntos e o desaparecimento das propriedades estruturais. Mas ao analisar o 

manual do professor, da edição de 2009, é possível encontrar uma orientação em relação à 

construção do esquema dos conjuntos numéricos, solicitando aos alunos que relatem o que 

interpretam na apresentação dos conjuntos numéricos.  

Nos livros didáticos de 1985 a 2009 é apresentado um pouco sobre a história do 

surgimento do cálculo algébrico como uma curiosidade a cerca do assunto. A partir de 

1985 são utilizadas figuras geométricas para relacionar ou determinar expressões 

algébricas. A cada edição é constante o uso da geometria para trabalhar com cálculos 

algébricos. Um dos motivos para a crescente relação entre conteúdos geométricos e 

algébricos refere-se à avaliação do PNLD, que analisa a articulação entre os diferentes 

eixos temáticos, entre eles temos a geometria e a álgebra.  

Referente ao conteúdo de polinômios, os livros didáticos das coleções de 1992 e 

1998, apresentam algumas abordagens históricas antes de iniciar a unidade, já nas coleções 

de 2002 e 2009, tal abordagem aparece depois do conteúdo e antes dos “exercícios”. Na 

edição de 1982 a 1985 ocorre à inclusão de um retângulo cujo perímetro é associado a 

polinômios e dentro do tópico operações com polinômios é apresentada a soma de números 

naturais usando o quadro posicional. As definições continuam as mesmas, ocorrendo em 

alguns casos pequenas variações.  

E por fim no caso da 8ª série/9º ano a maioria dos conteúdos permanecem 

inalterados, sendo alguns reagrupados em uma nova unidade, como é o caso dos conteúdos 

“Equações do 2.º grau”, “Relações entre os coeficientes e as raízes da equação do 2.º 

grau”, “Equações sujeitas a condições dadas”, “Equações redutíveis ao 2.º grau – equações 
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biquadradas”, “Equações irracionais”, “Sistemas simples de equações do 2.º grau”, que nas 

edições posteriores a 1985, passam a pertencer a unidade “Equação do 2º grau”. Já a 

unidade “Polígonos regulares” passa a compor a unidade “Estudando a circunferência e o 

círculo”.  

Referente ao conteúdo “calculando com radicais”, é possível identificar o uso das 

mesmas definições e mesmas propriedades, no entanto os exemplos e os problemas 

propostos são alterados a cada década, isto é, de 1982 a 1985, de 1992 a 1998 e de 2002 a 

2009. Sendo que nas edições de 2002 a 2009 é constante o uso da calculadora para efetuar 

cálculos de radicais.  

O conteúdo “equações biquadradas”, apresenta a mesma definição, os mesmos 

exemplos e os mesmos exercícios propostos em todas as edições. 

Com base no exame efetuado em relação aos conteúdos há uma permanência 

frequente em relação a formalização dos conceitos, embora como será visto no próximo 

capítulo, ao invés de começar o conteúdo pela definição, em alguns momentos há a 

incorporação de recursos  experimentais. 

 

2.3 – Os tipos de problemas na coleção “A Conquista da Matemática”  

  

Inicialmente o exame dos problemas em todas as coleções não permitiu identificar 

elementos de continuidade, no entanto posteriormente foi possível identificar elementos de 

continuidade dentro de determinados marcos cronológicos. Por isso foram definidas 

continuidades em relação aos seguintes períodos de 1982 a 1985, de 1992 a 1998 e de 2002 

a 2009. 

Nas edições de 1982 a 1985, as questões propostas são as mesmas e em sua maioria 

trazem exercícios do tipo algoritmo e de reconhecimento. Segundo Onuchic (2008), 

 

A caracterização da Educação Matemática, em termos de resolução de 

problemas, reflete uma tendência de reação a caracterizações passadas, 

que a configuravam como um conjunto de fatos, como o domínio de 

procedimentos algorítmicos ou como um conhecimento a ser obtido por 

rotina ou por exercício mental (ONUCHIC, 2008, p.6). 

 

Conforme apresenta Onuchic (2008), anteriormente a resolução de problemas era 

utilizada como um conjunto de técnicas e algoritmos. Com a Educação Matemática a 

resolução de problemas deixa de ser somente um processo mecânico e passa a criar um 

ambiente favorável e a estabelecer um raciocínio lógico para resolver problemas 
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matemáticos. E não somente resolver problemas do tipo algoritmo ou de cálculo mental, 

como é possível identificar nas edições de 1982 e de 1985. 

Nas edições de 1992 a 2002, os exemplos utilizados para apresentar o conteúdo, são 

os mesmos, mas diferentes dos exemplos utilizados nas edições de 1982 e 1985. Já os 

problemas propostos ao final do conteúdo, permanecem inalterados nas edições de 1992 a 

1998.   

Como é possível observar, as figuras 03 e 04 apresentadas na página 59, nos 

permite observar a ocorrência de continuidades nos períodos pré-estabelecidos. Na edição 

de 1985 os autores estabelecem três fases para resolução de problemas (figura 05, p. 60), já 

nas coleções a partir de 1992 é apresentado quatro etapas estabelecidas como podemos na 

figura 06, p.60. 

Aparentemente os dois recortes trazem o mesmo conteúdo, sendo que na edição de 

1985, a determinação das fases para a resolução de um problema ocorre de forma 

resumida. Apesar de no livro do aluno não constar uma citação explícitas as etapas 

estabelecidas por Polya (1977) para resolução de um problema. O mesmo é feito no 

manual do professor ao informar que é importante relembrar aos alunos das etapas de 

Polya (1977), que foram apresentadas nos livros didáticos da 5ª Série. Neste caso é 

possível afirmar que os autores optam pelo ensino sobre a resolução de problemas, sendo a 

resolução de problemas utilizada como um recurso para resolver um problema matemático, 

onde são priorizadas as etapas, como a resolução de um algoritmo. 

Para trabalhar o conteúdo “equações do 1º grau”, é possível perceber que desde a 

coleção mais antiga até a mais recente é feito o uso da geometria, mesmo apresentando um 

currículo linear, pode-se observar interações entre diferentes conteúdos. 

Como é possível observar na figura 07, p. 61, o uso da geometria para abordar 

alguns conteúdos matemáticos já se fazia presente nas primeiras edições desta coleção. 

Entretanto o que se percebe é que quando estes tipos de problemas são utilizados, o mesmo 

já se encontra resolvido, impossibilitando a descoberta por parte do aluno.  

Na edição de 1982 e 1985 os exemplos e os exercícios continuam iguais, tendo sido 

retirado os exercícios de aprendizagem por determinação do PNLD como apresentado em 

outra situação. Já a partir de 1992, há o uso de situações problemas para introduzir o 

conteúdo monômios, sendo que no livro didático de 2009, antes destas situações problemas 

existe um espaço denominado explorando, onde são apresentadas algumas questões cujo 
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resultado são monômios, quanto as definições elas continuam as mesmas apresentadas nas 

coleções anteriores há 1992, com algumas simplificações.   

Ainda referente a polinômios, o conteúdo produto notável, a partir de 1985 utiliza o 

processo experimental, envolvendo conhecimentos geométricos para desenvolver alguns 

cálculos algébricos. Além disso, nesse mesmo livro didático os autores trazem um tópico 

denominado explorando onde mostram como representar algebricamente um produto 

notável e em seguida apresentam alguns exemplos para serem resolvidos pelos alunos.  

Recorrendo ao Manual do Professor, é possível encontrar na edição de 2009, 

informações sobre os exercícios de polinômios, no qual os autores procuraram explorar a 

relação de conceitos geométricos com o cálculo algébrico, são utilizados exemplos 

geométricos para demonstrar ou estabelecer relações algébricas. Nos livros didáticos a 

partir de 1998, ao final do conteúdo de frações algébricas os autores trazem um pequeno 

artigo da revista Superinteressante, que tem pouca relação com o conteúdo abordado, já 

que todos os resultados são expressos por meio de frações numéricas e não algébricas.  

No manual do professor da edição de 1998, os autores informam que o 

conhecimento dos fatos aritméticos facilita a compreensão dos cálculos algébricos. O 

PNLD (2005) aponta como um dos objetivos do ensino de Matemática “saber empregar o 

pensamento algébrico, notadamente para traduzir problemas em linguagem matemática e 

também saber utilizar seu poder para a percepção de regularidades” (p. 200). Entretanto 

como é possível empregar o pensamento algébrico, se não é dito aos alunos a importância e 

o porquê do uso dos conhecimentos algébricos.  

Constata-se nas edições de 1982 a 1998 um aumento no número de questões 

propostas, passando a surgir exercícios do tipo padrão e de aplicação. Este último refere-se 

a problemas que retratam situações do cotidiano e que exigem conceitos matemáticos para 

serem resolvidos. Já as coleções de 2002 a 2009, sofrem uma redução no quantitativo de 

problemas propostos do tipo algoritmo e um aumento nos problemas do tipo aplicação.  

Referente ao conteúdo “calculando com radicais” os exemplos e os problemas 

apresentados são alterados periodicamente, isto é, de 1982 a 1985, de 1992 a 1998 e de 

2002 a 2009. Sendo que nas edições de 2002 a 2009 é constante o uso da calculadora para 

efetuar cálculos de radicais. Como é possível observar no recorte a seguir. 
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Figura 10: Recorte extraído do livro “A Conquista da Matemática”, 9º ano, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A Conquista da Matemática”, 9º ano, edição 2009, p. 56. 

 

 

Apesar do livro do aluno, das edições de 1992 a 1998, não apresentar o uso da 

calculadora, neste conteúdo. No Manual do Professor, os autores sugerem que sejam 

propostas situações que envolvam o seu uso. No Manual os autores informam que para 

determinar raízes não exatas é possível recorrer a uma calculadora simples que tenha a 

função de raiz quadrada, ocorre também alguns exemplos no qual é feito referência a 

calculadora, mas a mesma não é necessária para resolução do problema, já que os cálculos 

já foram feitos. Brasil (1998), estabelece que 

 
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. Assim elas podem ser utilizadas como eficiente recurso para 

promover a aprendizagem de processos cognitivos. (BRASIL, 1998, p. 

45) 

  

Esta informação também é evidenciada no Manual do professor, ao informarem que 

a calculadora pode ser usada como um instrumento para calcular e para verificar os 

cálculos desenvolvidos. Apesar de haver o incentivo no uso da calculadora, ela não é 
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indicada como ponto de partida para se chegar ao conteúdo. Sendo utilizada ao final do 

conteúdo e para resolver um problema matemático. As edições de 2002 e 2009 procuram 

se enquadrar ao que está posto em Brasil (1998), e passam a apresentar no livro do aluno, 

tópicos específicos, para o uso da calculadora.  

No Manual do Professor temos a presença de textos que visam enriquecer a prática 

do professor, como textos sobre o cálculo mental e a resolução de problemas, presentes em 

todas as edições a partir de 1992. Nas edições de 1998 e 2002 é incluído um texto sobre 

avaliação e na edição de 2009 e acrescentado os objetivos do ensino de Matemática para o 

Ensino Fundamental presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Percebe-se uma 

preocupação dos autores referente a resolução de problemas, com a presença de textos 

sobre o assunto em todas as coleções a partir de 1992. Sendo que nas edições de 1992 á 

2002, o texto apresentado é exatamente o mesmo, adaptado do artigo “Resolução de 

Problemas – uma análise dos fatores envolvidos” de Lilian Nasser, publicado no Boletim 

Gepem, nº 22.  

Na discussão do texto os autores trazem respostas as seguintes perguntas: Por que a 

Resolução de Problemas é tão importante? Por que é necessário fazer pesquisas em 

Resolução de problemas?. Em seguida analisam os fatores que podem influenciar o ensino 

e a aprendizagem em resolução de problema, fatores que podem ser classificados em 

quatro grupos: fatores relacionados ao resolvedor – são fatores que incluem características 

individuais de cada estudante, como conhecimentos prévios, o ambiente em que vive, entre 

outros; fatores relacionados ao problema – o problema deve ser desafiador, interessante, de 

modo a motivar o aluno a resolvê-lo, possuir uma linguagem adequada, admitir uma ou 

mais solução, se é necessário o uso de alguma estratégia ou heurística para resolvê-lo. 

Em seguida, aparece os fatores relacionados ao professor – o professor deve deixar 

os alunos criarem seus próprios problemas e estratégias de resolução, usar perguntas 

relativas ao problema, ensinar diversas estratégias, não dar a resolução pronta, mas deixar 

os alunos testar suas estratégias, prover a sala de aula com materiais concretos; e fatores 

relacionados aos processos de resolução – os alunos devem ser alertados a ler o problema 

inteiro, antes de traçar o plano de resolução, que podem envolver, tentativa e erro, fazer 

uma lista organizada, fazer uma tabela; fazer uma figura; procurar uma lei de formação; 

trabalhar de trás para frente, usar raciocínio lógico, simplificar o problema, observar 

simetrias e fazer um esquema.     
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O que se observa no texto proposto sobre resolução de problemas é que há uma 

preocupação com a resolução de um problema matemático, podendo ser possível 

identificar as etapas de Polya (1977). Já a edição de 2009, apresenta um texto diferenciado 

em relação as coleções anteriores, os autores iniciam o texto informando que enxergam na 

prática da resolução de problemas um instrumento valioso e sugerem que seja dada uma 

atenção especial nesse sentido. Segundo os autores do livro “A Conquista da Matemática”, 

os problemas desafiam os alunos a utilizar o raciocínio, a lógica, o cálculo mental, a 

estimativa, ou seja, todos os seus conhecimentos prévios na busca de uma resolução. Nesta 

edição os autores trazem um trecho das “Orientações curriculares e proposição de 

expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental”, da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo (2007), o qual informa que as situações-problemas apresentadas aos 

alunos devem ser variadas para que não fique a ideia de que só é possível resolver 

problemas quando se tem um modelo já conhecido.  

Apesar de trazerem na edição de 2009 novos referências sobre a resolução de 

problemas, verifica-se que o foco continua o mesmo, direcionado para resolução de um 

problema matemático. A década de 90 é um grande momento para a resolução de 

problemas, com a organização do GTERP (Grupo de Trabalhos e Estudos em Resolução de 

Problemas), e com a intensificação das pesquisas com temáticas relacionadas ao uso da 

Resolução de Problemas como metodologia. Mesmo com o surgimento de novas pesquisas 

neste campo, em cerca de uma década não ocorreram mudanças nos artigos propostos 

sobre resolução de problemas nos livros didáticos da coleção “A Conquista da 

Matemática”. É como se nada tivesse evoluído, como se não houvesse novas pesquisas, 

novos entendimentos a cerca do assunto, como se tudo continuasse imutável.  

Apesar dos autores não falarem sobre o conteúdo da obra de Dante (1995), é 

possível identificar elementos de seu livro, presentes nas coleções, com a presença de 

diferentes tipos de problemas matemáticos. Dante (1995) apresenta seis tipos de problemas 

matemáticos, do tipo reconhecimento, algoritmo, padrão, aplicação, processo ou heurístico, 

quebra-cabeça, cuja localização no livro didático, e possíveis orientações sobre os 

diferentes tipos de problemas podem ser indicativos de orientações metodológicas no que 

diz respeito ao uso da Resolução de Problemas. 

Conforme os tipos de problemas apresentados por Dante (1995) constata-se que nas 

edições de 1982 a 1985 são basicamente do tipo algoritmo e reconhecimento, com a 

inclusão em alguns momentos de problemas padrão. Referente as edições posteriores 
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ocorre a inclusão dos outros tipos de problemas. Na edição de 2009, ocorre no livro do 

aluno a inclusão de tópicos em que são utilizados os tipos de problemas, 

Segundo os autores na seção “Explorando” são propostas atividades cujo objetivo é 

preparar o aluno para o novo conteúdo, buscando valorizar os conhecimentos prévios dos 

alunos, trata-se de problemas padrão e de reconhecimento. Esses tipos de problemas, 

apesar de serem apresentados antes do conteúdo, estando de acordo com o que é proposto 

nos Brasil (1998), ao afirmarem que a Resolução de Problemas deve ser o ponto de partida 

do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, não promovem a descoberta, nem a 

construção de um novo conceito de um novo conteúdo.  

No tópico “Chegou a sua vez!” os problemas são do tipo algoritmo cujo objetivo é 

treinar a habilidade em executar um algoritmo. Em “Exercícios” e “Retomando o que 

aprendeu” são apresentados diferentes tipos de problemas cujo objetivo é aplicar os novos 

conhecimentos, sendo predominantes os problemas do tipo padrão, de aplicação e 

algoritmo. Os mesmos são apresentados ao final do livro didático, indicando o uso da 

Resolução de Problemas como um recurso, neste caso usado como treinamento de 

habilidades.  

Na seção “Brasil Real” temos problemas relacionados com diferentes áreas do 

conhecimento, e com o cotidiano dos alunos, trata-se de problemas padrão, que apesar de 

relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento, não desafiam o aluno. No 

tópico “Tratando a informação” são explorados gráficos e tabelas, que tem por objetivo 

levar o aluno a interpretar e organizar dados sobre diferentes assuntos em gráficos e 

tabelas. Tratam de questões ligadas ao bloco Tratamento da informação presentes no Brasil 

(1998), que abordam a estatística, com interpretação de dados em gráficos e tabelas, e a 

probabilidade, além de relacionar a Matemática com outras áreas do conhecimento e com 

os temas transversais. Neste caso temos problemas de reconhecimento, que visam 

identificar propriedade, definições e neste caso, interpretar os gráficos e as tabelas.  

Na seção “Desafios!” as atividades propostas levam os alunos a raciocinar 

logicamente, e considerar os conhecimentos que já possuem, elaborando a estratégia mais 

apropriada para cada caso, que segundo os autores podem ser executados individualmente 

ou em grupo. São os problemas de quebra-cabeça que desafiam e envolvem os alunos, 

chamada de Matemática recreativa, entretanto novamente seu uso é feito como recurso 

didático, apresentado logo após o conteúdo.  
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 O que indica Chervel (1990) em relação a organização dos conteúdos, acontece em 

alguns momentos nos livros didáticos da coleção examinada, como podemos verificar na 

analise do quadro 10. Mas apesar deste fato, é possível perceber mudança em sua 

organização, mesmo que ainda tímidas, como na reorganização de alguns conteúdos em 

outras unidades, outros mudaram a forma de abordar o conteúdo incluindo novos recursos 

para introduzir o conteúdo como o uso da resolução de problemas, da história da 

matemática, da geometria. Os conceitos ensinados continuaram os mesmos em todas as 

coleções. Já referente aos tipos de problemas é possível perceber continuidades nas edições 

que compreendem os seguintes períodos, 1982 a 1985, 1992 a 1998 e 2002 a 2009. Sendo 

que nas primeiras edições, de 1982 a 1985 os problemas apresentados eram do tipo 

algoritmo, de reconhecimento e em alguns momentos era possível identificar, problemas 

do tipo padrão. Já a partir da edição de 1992, são introduzidos novos tipos de problemas 

como os problemas do tipo quebra-cabeça e de aplicação. 
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CAPÍTULO III – RUPTURA(S) NOS LIVROS DIDÁTICOS DA COLEÇÃO “A 

CONQUISTA DA MATEMÁTICA” 

 

Será que é possível identificar rupturas/mudanças nos livros didáticos “A Conquista 

da Matemática”, adotando como elemento para análise, as orientações de como ensinar 

Matemática ancoradas em pressupostos teóricos e metodológicos da Educação 

Matemática?  Neste capítulo é apresentada uma resposta para essa indagação, a partir do 

entendimento posto por Chervel (1990) sobre vulgatas e adotando o entendimento que “A 

Conquista da Matemática” por seu conteúdo, materialidade e circulação pode se 

considerada como uma vulgata. 

Segundo Chervel (1990), 

A experiência elementar de todo historiador das disciplinas lhe ensina 

que as vulgatas evoluem ou se transformam. As exigências intrínsecas de 

uma matéria ensinada nem sempre se acomodam numa evolução gradual 

e contínua [...] pouco a pouco, um manual mais audacioso, ou mais 

sistemático, ou mais simples do que outros, destaca-se do conjunto, fixa 

os “novos métodos”, ganha gradualmente os setores mais recuados do 

território, e se impõe, é a ele que doravante se imita, é ao redor dele que 

se constitui a nova vulgata. (CHERVEL, 1990, p. 204) 

 

Mesmo ciente que “A Conquista da Matemática” é uma mesma vulgata e não uma 

nova, a opção adotada é que ocorreram dois tipos de ruptura, total e parcial. A primeira 

pela eliminação ou inserção de um conteúdo. E a segunda por mudanças parciais em 

relação a propostas de abordagem dos conteúdos.   

 

 

 

3.1 - Ruptura total nos livros didáticos “A Conquista da Matemática” 

 

Para apresentar elementos considerados como de ruptura total, mais uma vez são 

tomados como referências os livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” de 

acordo com as séries/anos.  

Nos livros “A Conquista da Matemática” da edição de 1992, é apresentado o tópico 

“Estudando a teoria dos conjuntos no conjunto N”. Sobre esse tópico os autores informam 

que será desenvolvido “um estudo sobre a Teoria dos Conjuntos, que vai nos fornecer uma 

linguagem que aplicaremos em muitos outros assuntos da Matemática” (CASTRUCCI; 
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GIOVANNI E GIOVANNI JR., 1992, p. 12).  Neste capítulo são abordados noções de 

conjunto, de elemento, relações de pertinência, relação de inclusão, conjunto unitário, 

subconjuntos, assim como sua representação simbólica.  

Segundo Claras (2010), a Teoria dos Conjuntos,  

 

foi a teoria que serviu como elo condutor das ideias “estruturais” da 

“nova matemática”, proposta pelo grupo Bourbaki e que convenceu a 

maioria dos participantes do Congresso de Dubrovinik. Daí resultou a 

reforma européia que se expandiu em âmbito mundial, viabilizada pelo 

MMM, para a reformulação da matemática escolar dos diferentes níveis 

de ensino. (CLARAS, 2010, p. 60)  

 

Conforme o exposto é possível afirmar que até 1992 a coleção de livros didáticos 

“A Conquista da Matemática”, ainda apresentava resquícios do MMM, ao tratarem 

explicitamente da Teoria dos Conjuntos, como um capítulo desta coleção. Claras (2010, p. 

55), ao fazer um estudo sobre a Teoria dos Conjuntos no período do MMM, informa que 

um conjunto qualquer pode ser representado de três diferentes maneiras, que são, por 

extensão ou enumeração, pela explicitação ou por diagramas. A seguir é possível observar 

essas diferentes maneiras no livro didático. 

 

Figura 11: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1992. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1992, p. 13. 
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Nesta coleção os autores indicam a existência de duas formas de representar um 

conjunto, e logo depois ao apresentar a representação simbólica de subconjuntos dos N 

(naturais), trazem outra forma (por explicitação) de representar um conjunto, sem 

classificá-lo. Conforme está exposto na figura abaixo. 

 

Figura 12: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1992. 

   
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1992, p. 15. 

 

 

Esse conteúdo sobre teoria dos conjuntos desaparece nas edições posteriores a 

1992. Na tentativa de identificar os fatores que levaram a retirada deste tópico recorri ao 

Manual do Professor, entretanto não é apresentada nenhuma explicação para tal fato, nem 

apresenta qualquer observação sobre o uso da linguagem dos conjuntos. Referente a este 

fato, Brasil (1998) informa que os conjuntos não é o caminho mais adequado para a 

aprendizagem de números e operações. Como os Parâmetros Curriculares Nacionais é uma 

das referências dos livros didáticos desta coleção com edição a partir de 1998, 

provavelmente a adesão as orientações propostas por este documento seja um dos fatores 

que levaram os autores a retirada do tópico teoria dos conjuntos. 

No livro didático da 6ª série/7º ano ocorre a retirada da unidade “Coordenadas 

cartesianas” de todas as edições posteriores a 1985, esta unidade era utilizada como pré-

requisito para construção do gráfico de sistemas de equação do 1º grau com duas variáveis. 

O que é identificado nas coleções posteriores é que a construção do gráfico de tais sistemas 

de equações é deixada de lado, além de ocorrer uma mudança na denominação das 

unidades, substituindo o termo “variável” por “incógnita”. Conforme está posto em Brasil 

(1998)  

A noção de variável, de modo geral, não tem sido explorada no ensino 

fundamental e por isso muitos estudantes que concluem esse grau de 

ensino (e também o médio) pensam que a letra em uma sentença 
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algébrica serve sempre para indicar (ou encobrir) um valor desconhecido, 

ou seja, para eles a letra sempre significa uma incógnita. (BRASIL, 1998, 

p. 118) 

 

Segundo a citação apresentada, verifica-se que o significado de variável é diferente 

de incógnita, entretanto nos livros didáticos desta coleção os autores usam a palavra 

“variável” e “incógnita”, com o mesmo significado.  

Nas edições a partir de 1998 é eliminado o uso de diagrama para representar 

conjuntos dos inteiros. Já o conjunto dos números racionais é definido em todas as edições, 

algebricamente, sendo a representação por diagrama retirada da edição de 2009. Percebe-se 

que a cada edição há uma tentativa de eliminar os resquícios do MMM, buscando diminuir 

a linguagem de símbolos, os elementos da teoria dos conjuntos. Somente na edição de 

1985 são apresentadas as propriedades estruturais da adição e da multiplicação, dentro do 

conteúdo conjunto dos inteiros. 

No caso dos livros da 7ª série/ 8º ano, na unidade “Determinação gráfica da solução 

do sistema de equações do 1º grau com duas variáveis” há a representação do sistema de 

coordenadas cartesianas e a construção do gráfico dos sistemas de equações, conteúdo que 

depois é retirado das edições posteriores a 1985.  
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Figura 13: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 7ª série, 1982. 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática”, 7ª série, edição 1982, p. 129. 

 

Na referida unidade o resultado da construção do gráfico é relacionado com as 

soluções de sistemas lineares. Do livro didático de 2009 é retirado o uso das notações 

 ao relacionar as noções de ponto reta e plano. No manual do professor da edição 

de 2009, referente a geometria, os autores informam que, 

 

nos anos anteriores fizemos um estudo a partir de experiências, 

representações e raciocínio indutivo, que retomamos ao iniciar o capítulo 

sobre Geometria. Assim procedemos para que o estudo se torne mais 

sistematizado, com uma linguagem matemática mais específica e com o 

objetivo de que o aluno desenvolva habilidades e procedimentos que lhe 

permitam chegar a generalizações e deduções complexas (CASTRUCCI; 

GIOVANNI, GIOVANNI JR, 2009, p. 72).    
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Provavelmente, este estudo estabelecido pelos autores da coleção “A Conquista da 

Matemática”, os levaram a redução no uso de símbolos. No tópico posições relativas entre 

duas retas e um plano, no livro didático de 1982 e no de 1985 são usados símbolos, de 

interseção entre duas retas, para expressar as relações. Além disso, no tópico “Ponto médio 

de um segmento”, nessas duas edições, os autores mostram como construir o ponto médio, 

fato que não ocorre nas edições posteriores.     

Ainda referente aos conteúdos de geometria, é retirada a unidade “Postulados e 

Teoremas” dos livros didáticos posteriores a 1985, nesta unidade os autores apresentavam 

o que é um teorema, o que é chamado de hipótese, de tese, que os teoremas podem ser 

enunciados na forma condicional, do tipo, “Se..., então...”. E que nas demonstrações dos 

teoremas existe um encadeamento de informações, que recebe o nome de raciocínio 

dedutivo. Algumas das propriedades da geometria são demonstradas, nos livros didáticos 

da edição 1982 e de 1985.  

Até 1985, as coleções trazem resquícios do Movimento da Matemática Moderna, ao 

apresentarem uma geometria intuitiva e dedutiva. Mas, Leme da Silva (2010) alerta que  

 

focar as discussões do ensino de geometria e o MMM sobre 

transformações geométricas, sem olhar para como essa proposta foi 

inserida na cultura escolar, muitas vezes nos impede de compreender 

realmente a trajetória do ensino de geometria em tempo do MMM 

(LEME DA SILVA, 2010. p. 17). 

 

Ainda segundo Leme da Silva (2010) o que foi verificado é que se continuou 

ensinando a geometria euclidiana, mas com o emprego da linguagem dos conjuntos. Esse 

aspecto já havia sido destacado por Pavanello (1989), que também tece algumas 

considerações a cerca do ensino de geometria durante o MMM, embora esse não fosse seu 

objetivo, segundo a autora durante o MMM, optou-se por acentuar nos livros didáticos, 

as noções de figura geométrica e de intersecção de figuras como conjunto 

de pontos do plano, por adotar, para a geometria, a mesma simbologia 

usada para os conjuntos em geral, e por trabalha-la segundo uma 

abordagem “intuitiva”. Esta abordagem se concretiza, nos livros 

didáticos, pela utilização de teoremas como postulados, mediante os quais 

podemos resolver alguns problemas. (PAVANELLO, 1989, p. 163) 

 

Conforme a citação é possível inferir que durante o MMM o ensino de geometria 

era norteado de teoremas e postulados. Logo a retirada da unidade “postulados e teorema” 

dos livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” pode ser entendida como 

uma forma de superar as críticas relacionadas ao MMM. Kline (1973) ao apontar 
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responsáveis pelo “fracasso” do MMM, afirma que a insistência em utilizar o rigor 

matemático pode até salvar a Matemática, mas provavelmente perderá seus alunos.  

No caso do livro “A Conquista da Matemática” da 8ª Série/9º ano, o destaque 

consiste na retirada da unidade “Noções sobre relação e função”, nas edições posteriores à 

1992. Unidade que também apresenta resquícios do MMM ao utilizar diagramas e 

conjuntos para representar uma função. O restante permaneceu inalterado, com alguns 

conteúdos reagrupados numa nova unidade, como é o caso dos conteúdos “Equações do 2.º 

grau”, “Relações entre os coeficientes e as raízes da equação do 2.º grau”, “Equações 

sujeitas a condições dadas”, “Equações redutíveis ao 2.º grau – equações biquadradas”, 

“Equações irracionais”, “Sistemas simples de equações do 2.º grau”, que nas edições 

posteriores a 1985, passam a pertencer a unidade “Equação do 2º grau”. Já a unidade 

“Polígonos regulares” passa a compor a unidade “Estudando a circunferência e o círculo”.  

Além disso, observa-se que parte das mudanças da organização dos conteúdos, 

foram iniciadas a partir de 1992, e foram promovidas por sugestões postas  na Propostas 

Curriculares para o Estado de São Paulo que foram tomadas como referências pelos 

autores. A partir de 1998 as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais são 

tomadas como referência. E em relação a esse documento é possível afirmar ele incorpora 

sugestões oriundas do âmbito da Educação Matemática e que em certa medida está posto 

no texto de D’Ambrosio (1989) aqui tomado com referência para exame dos livros da 

coleção “A Conquista da Matemática”. 

 

 

3.2 - Ruptura parcial nos livros didáticos “A Conquista da Matemática” 

 

Ao analisar os livros didáticos desta coleção, foi possível constatar referente aos 

conteúdos conceituais, ocorreram rupturas na forma de apresentar esses conceitos, com a 

inclusão de orientações metodológicas e recursos didáticos. São essas abordagens que são 

apresentadas neste tópico, no qual são destacados os conteúdos que mais sofreram 

alterações em relação à abordagem. 

  No caso da 5ª Série/6º ano além da retirada do tópico “Estudando a teoria dos 

conjuntos no conjunto N”, foi possível identificar alterações na apresentação dos 

conteúdos. Ao observar o quadro 8, foi possível perceber que a unidade, antes denominada 

“O conjunto dos números naturais”, passa a ser denominada em 2002 por “O homem vive 
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cercado por números” e na edição de 2009 “O ser humano vive cercado por números”. As 

denominações diferenciadas indicam a forte abrangência que a Matemática possui em 

nossas vida, assim como a importância de mostrar que vivemos cercados por números. Nas 

edições de 2002 e 2009, para apresentar o conteúdo os autores, iniciam a unidade 

apresentando situações do dia a dia que permitam ao aluno perceber a presença dos 

números em seu cotidiano. Inicia-se um processo de contextualização da Matemática, 

buscando aproximar os conteúdos desta disciplina da vida cotidiana dos alunos. 

Além disso, pode-se encontrar indícios de abordagens metodológicas que alteraram 

a configuração da coleção, como é o caso do uso da história da matemática. Referente esta 

abordagem metodológica, Guimarães (2012) adota o entendimento de Vianna (1995) por 

identificar em seus trabalhos argumentos em defesa da história da matemática como 

motivação integradas à presença e localização de aspectos históricos no livro didático, 

apontando maneiras de usar a história da matemática para abordar certo conteúdo. As 

categorias indicadas por Vianna são quatro:  

 

história da matemática como motivação – quando aparece como 

uma anedota, uma lenda ou um breve texto introdutório a alguns 

capítulos do livro, ou seja, são textos que estão presentes no início da 

unidade didático;  

história da matemática como informação – “inclui as notas 

históricas que frequentemente aparecem depois de concluído o capítulo 

de conteúdo matemático. Essas notas históricas são usadas como dados 

adicionais ao que foi tratado no texto, são informações extras” Nessa 

mesma categoria, também se inserem eventuais quadros informativos que 

aparecem no meio do livro, às vezes entre os exercícios;  

história da matemática como estratégia didática – a são “as 

intervenções de conhecimentos históricos que são direcionadas para 

conduzir o aluno a um determinado tipo de procedimento que encontra 

alguma relação com o desenvolvimento do conteúdo”;  

história da matemática como parte integrante do desenvolvimento 

do conteúdo (uso imbricado) – “Aqui a presença da história é implícita, 

não se fala nela nem se fala em nomes de matemáticos: a história fornece 

(ou deveria ter fornecido) o conhecimento que permite estruturar o 

desenvolvimento do conteúdo de uma determinada forma em detrimento 

de outras formas possíveis” (VIANNA, 1995, p. 69-71, apud 

GUIMARÃES, 2012, p. 95). 

 

 

A partir dessas categorias verifiquei que nas edições anteriores a 2002, a história da 

matemática é apresentada como motivação, sempre no início de um conteúdo. A partir da 

edição de 2002 é possível perceber o uso da história da matemática no início e no meio do 
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conteúdo. Além destes, é possível encontrar a presença da história da matemática em 

problemas que se apresentam no início ou ao fim do conteúdo. 

Na edição de 2009, os autores informam que é dada uma atenção especial a história 

da matemática, com a presença de textos informativos. A própria fala dos autores parece 

descartar a presença de orientações metodológicas referentes ao uso da história da 

matemática como metodologia. Recorrendo ao Manual do Professor encontro somente na 

edição de 2009, orientações nas quais os autores sugerem que o professor conduza “os 

alunos a comparar os sistemas numéricos egípcio, romano e babilônico e conhecer a 

representação das quantidades, estabelecendo conexão com o Sistema de Numeração 

Decimal. Incentive os alunos a decifrar as quantidades indicadas nos exercícios e 

relacioná-las para que possam compreender sua utilização” (CASTRUCCI; GIOVANNI & 

GIOVANNI JR. 2009, p. 39). Da forma como está posto constata-se que os autores 

indicam o uso da história da matemática como um recurso didático, já que é apresentado 

no final do conteúdo na resolução dos exercícios propostos. 

Já no Manual do Professor da edição de 1998, os autores afirmam que o enfoque 

histórico dado no início de algumas unidades é importante para que os alunos percebam os 

avanços das técnicas e teorias dos assuntos abordados. Segundo D’Ambrósio 

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 ao conceito que está sendo trabalhado (D’AMBRÓSIO, 1989, 

p. 4).   

 

Pelo exposto na citação o estudo histórico do conteúdo matemático favorece a 

compreensão da evolução do conhecimento matemático. No caso das edições anteriores a 

2002, todas as abordagens históricas são apresentadas antes do conteúdo. Para Baroni, 

Teixeira e Nobre (2005), a história da matemática levanta questões relevantes e fornece 

problemas que podem motivar, estimular e atrair o aluno, possibilitando, assim, um 

desenvolvimento do pensamento crítico e uma maior compreensão da evolução do 

conceito que está sendo trabalhado. Nesse sentido, através da história da matemática é 

possível conhecer a matemática de outras culturas, de outros povos como também 

evidenciar que não é um corpo de conhecimento pronto e acabado e que foram sendo  

transformando ao longo dos anos. Outro ponto de destaque desta coleção refere-se ao uso 

da história da matemática com a resolução de problemas, como é possível observar na 

figura 14. 
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Figura 14: Recorte retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1998. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 5ª Série, 1998, p.19. 

 

Nesta atividade, apresentada no Manual do professor da coleção de 1998, é 

proposta a criação do Crivo de Eratóstenes, para a determinação dos números primos entre 

os números 1 e 48. Nela, não é feita nenhuma observação sobre qual momento esta 

atividade pode ser desenvolvida. Na edição de 2009, é possível encontrar o mesmo recorte, 

neste caso apresentado logo após a definição de números primos, o que permite afirmar 

que o mesmo é usado como um treino, como uma aplicação da definição, como uma 

informação, visando perceber o que foi compreendido acerca do assunto.  

Na unidade “Operações com números naturais”, no tópico “Resolvendo 

problemas”, nas edições de 2002 e 2009, os autores utilizam as quatro etapas de Polya 

(1977) para a resolução de um problema matemático, que consistem em compreender o 
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problema; traçar um plano; colocar o plano em prática; comprovar os resultados, como 

pode-se observar na figura 15. 

 

     Figura 15: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1998.  

 
  Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª Série, 1998. 

 

 

Referente ao uso das etapas de Polya (1977), Trindade (2012) esclarece uma 

confusão entre resolução de problemas matemáticos e Resolução de Problemas como uma 

metodologia. A referida autora apresenta que Polya utiliza problemas matemáticos como 

tema para abordar situações relacionadas à ação do professor e do aluno em sala de aula. 

Entretanto o que ocorre é que a maioria das pesquisas sobre esta temática destacam as 

quatro etapas para resolver um problema matemático, e adotam essas etapas como um 

algoritmo a ser seguido rigorosamente. Pelo exposto no Manual do Professor, é possível 

dizer que os autores utilizam as etapas de Polya apenas como um algoritmo para a 

resolução de problemas matemáticos.  

Trindade (2012) recorre a Perreira (2005) para apresentar um entendimento sobre a 

Resolução de Problema como metodologia, “que destaca o problema matemático como um 

ponto de partida para ensinar Matemática e que se constitui num caminho que visa o 

processo e não apenas a solução a ser encontrada” (TRINDADE, 2012, p. 79).  
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Assim, 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. Ainda segundo Trindade (2012) a resolução de 

problemas é visto como um recurso para resolver problemas matemáticos após a 

apresentação de forma expositiva dos conteúdos matemáticos. Esta autora utiliza 

Resolução de Problema para se referir a metodologia e resolução de problemas como um 

recurso didático, que também será adotado por mim neste trabalho. 

Segundo Onuchic (2008), 

 

Em 1989, começam a discutir as perspectivas didático-pedagógicas da 

Resolução de Problemas. Ela passa a ser pensada, então, como uma 

metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se 

ensinar matemática. Essa forma de ensinar Matemática passa a ser vista 

como um modelo “Pós Polya”. Não se aboliam as heurísticas nem a 

exigência de os alunos “pensarem” de Polya. Mas, o ensino, que até então 

era centrado no professor, passava a ser centrado no aluno. (ONUCHIC, 

2008, p.6). 

 

Isso se deve as críticas de alguns pesquisadores ao uso das etapas de Polya, 

segundo eles, essas etapas poderiam criar um modelo que seria prejudicial aos alunos que 

só conseguiriam resolver os problemas que se enquadrassem nesse modelo. Entretanto 

Onuchic (2008) informa que não se aboliu a exigências do “pensar” de Polya, o que 

ocorreu foi uma mudança de foco, agora a Resolução de Problemas passa a ser usada para 

introduzir um novo conteúdo, e o ensino que antes era centrado no professor agora passa a 

ser centrado no aluno.  

Este caminho estabelecido por Polya pode estar relacionado ao fazer metodológico, 

o ensinar através da Resolução de Problemas, ou pode apenas ensinar a resolver um 

problema matemático. González (1998, p.67) apud Onuchic & Zuffi (2007, p. 83) 

considera como situação-problema  

 

aquela que propicia um esforço de raciocínio e que não se realiza com o 

mero exercício de recordação e memória, nem com a utilização mecânica 

de esquemas algorítmicos, nem com a aplicação de receitas pré-

concebidas; ao contrário, deve propiciar a realização de certo esforço 

intelectual (GONZÁLEZ, 1998, p. 67 apud ONUCHIC & ZUFFI, 2007, 

p. 83). 
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Neste sentido, os autores informam no Manual do Professor da edição de 1992, que 

é importante iniciar um novo tema com atividades que possibilitem a atuação dinâmica dos 

alunos, a sistematização dos conteúdos e que possibilitem a ampliação e formulação de 

novos conceitos. Entretanto nesta edição não é possível encontrar situações em que tal fato 

ocorra. Ver figura a seguir. 

 

   Figura 16: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 1992. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª Série, 1992, p. 43. 

 

Na edição de 1992, quando um conteúdo é iniciado por um problema, o mesmo já 

se encontra resolvido, fato que não possibilita a formulação de hipóteses, a construção de 

um raciocínio lógico dedutivo. Conforme está posto nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino Fundamental (1998), a resolução de problemas é o ponto inicial para o processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática. Neste sentido as etapas de Polya também podem ser 

utilizadas como uma metodologia desde que seja empregado no início do conteúdo, sendo 

usado para construir um novo conteúdo. 

No caso do conteúdo “a forma decimal dos números racionais”, a representação 

decimal presente na edição de 2002, sofre alteração na abordagem com o uso do material 

dourado para introduzir o conteúdo, entretanto o mesmo ao apresentar o recurso didático, 

traz simultaneamente sua representação decimal. Situação diferente se encontra na edição 

de 2009, em que a representação decimal é deixada a cargo do aluno a partir da 

manipulação do material dourado, por meio de uma atividade inicial denominada 

“explorando”. 
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  Figura 17: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 2002. 

 
    Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª Série, 2002, p. 198. 

 

 

   Figura 18: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 5ª série, 2009. 

 
       Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática” 5ª Série, 2009, p. 198. 
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Referente a esse conteúdo no Manual do Professor da edição de 2009, os autores, 

sugerem que o professor incentive os alunos a manipular materiais, como o material 

dourado, para elaborar hipóteses sobre os conceitos que serão tratados. Além disso, os 

autores mostram como utilizar o material dourado para verificar o porquê do deslocamento 

da vírgula. Sugerem ainda que para a resolução dos problemas propostos sejam usadas as 

quatro etapas de Polya, que a situação-problema seja representada geometricamente, mas 

que seja enfatizado o uso do algoritmo. A presença de materiais manipuláveis e as 

constantes mudanças sofridas no que diz respeito a sua abordagem, são indicativos de 

rupturas. 

No caso do livro da 6ª série além da retirada de alguns conteúdos como foi possível 

constatar, pela análise já apresentada dos índices/sumários, também ocorre alterações na 

abordagem. Como é o caso do conteúdo “Potência de um número racional”. A 

apresentação desse conteúdo na edição de 1985 é feita por meio de exemplos numéricos, 

nas edições de 1992 e 1998 primeiro é apresentado a definição algebricamente, para em 

seguida serem apresentados exemplos numéricos. Já na edição de 2002 e 2009 a definição 

é apresentada primeiro por meio de dobradura para em seguida ser apresentada sua 

definição formal. Como é possível observar nas figuras 19 e 20, apresentadas a seguir. 
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        Figura 19: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 6ª série, 1998. 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática”, 6ª série, 1998, p. 10. 

 

 

Figura 20: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 7º ano, 2009. 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática”, 2009, p. 9. 
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Neste caso é possível perceber uma articulação entre os diferentes blocos de 

conteúdos conforme propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Na figura 20, o conteúdo geometria pertencente ao bloco “espaço e forma”, é 

usado para iniciar a unidade “números e operações”. Em todas as edições os conceitos são 

os mesmos. Sendo que nas edições de 1982 a 1998, os autores primeiro apresentam a 

definição algébrica de potência, para em seguida apresentarem exemplos numéricos. Já nas 

edições de 2002 e 2009, primeiros são apresentados exemplos usando recursos 

manipuláveis para em seguida apresentar uma definição formal. No manual do professor 

da edição de 2009, os autores afirmam que a manipulação do material concreto facilita a 

compreensão do conceito de potência.  

Ainda na unidade de potência, a partir da edição de 2002, é possível encontrar um 

tópico denominado “Explorando a calculadora”, onde os autores ensinam como calcular 

uma potência usando uma calculadora simples. Como é possível observar na figura que 

segue. 

 

   Figura 21: recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 6ª série, 2002. 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática”, 6ª série, 2002, p.17. 

 

 

Segundo está posto em Brasil (1998), o uso da calculadora, assim como o de outras 

ferramentas tecnológicas trazem significativas contribuições para se repensar o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática à medida que 

relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples manipulação 

simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem 

ser realizados de modo mais rápido e eficiente; evidencia para os alunos a 

importância do papel da linguagem gráfica e de novas formas de 

representação, permitindo novas estratégias de abordagem de variados 
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problemas; possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente 

interesse pela realização de projetos e atividades de investigação e 

exploração como parte fundamental de sua aprendizagem; permite que os 

alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza da 

atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de seu 

estudo (BRASIL, 1998, p. 43-44).  

 

 

Diante do exposto é possível perceber que a calculadora pode ser uma aliada no 

processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, pode trazer vantagens, que vão desde a 

economia de tempo até o seu uso como estratégias de ensino. Entretanto, na unidade de 

potenciação, assim como em outras a sugestão de uso da calculadora aparece quase sempre 

no final do conteúdo, o que indica seu uso como um recurso. Ao que parece os autores 

ainda não identificam essa ferramenta como um instrumento para ser utilizado como um 

ponto de partida para o fazer metodológico em sala de aula, e sim para ser utilizada na 

economia de tempo quando o aluno já souber resolver todos os problemas sem o seu 

auxilio.  

Na determinação da raiz exata, menção a números quadrados perfeitos, só é feita a 

partir de 1992, sendo usados para a determinação desses números, figuras geométricas. 

Novamente os autores justificam o uso do material manipulável por facilitar a construção 

do entendimento do número quadrado perfeito, além de permitir uma articulação entre os 

blocos de conteúdos. 

Em relação ao livro da 6ª série/7º ano é possível identificar algumas “ Noções de 

estatística” abordadas, mesmo antes da publicação de Brasil (1998). Mas, a partir da edição 

de 1998 foram acrescentados tópicos denominados “Revistas e Jornais” e “Explorando”, 

que também possibilitam o estudo de dados estatísticos. Um grande aliado do trabalho com 

a estatística é a calculadora, conforme expõe os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 

trata-se muitas vezes de “um instrumento imprescindível porque os cálculos são muitos e 

costumam ser trabalhosos em virtude dos números envolvidos” (p. 136), entretanto como 

já foi dito anteriormente, os autores não utilizam esse instrumento como um ponto de 

partida para ensinar os conteúdos matemáticos. Na edição de 2009, os autores também 

trazem um tópico denominado “Explorando”, que agora é apresentado antes de iniciar o 

conteúdo, com questões a serem resolvidas pelos alunos com a intervenção do professor. 

Como é possível observar na figura a seguir. 
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   Figura 22: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 7º ano, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 7º ano, 2009, p.29. 

 

Na coleção de livros didáticos de 2009 os autores trazem algumas orientações para 

o professor dentro do livro do aluno. No qual, o professor sugere que a atividade seja 

desenvolvida em grupo e que sejam explorados os conhecimentos prévios dos alunos. 

Segundo Dante (2005), os conhecimentos prévios podem ser explorados por meio de 

problemas do tipo reconhecimento. O que indica que o objetivo com essa atividade é 

identificar aquilo que os alunos já sabem e não necessariamente introduzir um novo 

conceito ou definição. 

Neste conteúdo também encontramos a presença do uso da calculadora, sendo que 

inicialmente os autores ensinam a manipular a memória de uma calculadora, logo após 

apresentam problemas para serem resolvidos com o uso dessa ferramenta. 

 

Figura 23: recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 7º ano, 2009. 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática” 7º Ano, 2009, p.70. 



92 
 

Neste problema todo ele poderá ser executado com o auxilio da calculadora e não 

somente na verificação. Neste caso os alunos devem utilizar os conhecimentos prévios que 

já possuem para a execução desta atividade, como o uso das quatro operações e estabelecer 

estratégias para a resolução do problema. Ao recorrer no Manual do Professor não foi 

possível encontrar nenhuma orientação sobre a execução dessa atividade. Por meio de um 

exame das edições anteriores, para verificar como os autores orientam a execução desse 

problema sem o uso da calculadora, foi constatado que ele  não aparece nas coleções 

anteriores. 

Ainda no conteúdo “Conjunto dos números inteiros” é possível encontrar ao final 

do conteúdo a presença de um jogo matemático. Segundo D’Ambrósio(1989) 

 

Acredita-se que no processo de desenvolvimento de estratégias de jogo o 

aluno envolve-se com o levantamento de hipóteses e conjeturas, aspecto 

fundamental no desenvolvimento do pensamento científico, inclusive 

matemático. Claramente esta é mais uma abordagem metodológica 

baseada no processo de construção do conhecimento matemático do 

aluno através de suas experiências com diferentes situações problemas, 

colocadas aqui em forma de jogo (D’AMBRÓSIO, 1989, p. 5). 

 

 

Percebe-se pela citação apresentada que na realização do jogo o aluno deixa de ser 

um agente secundário no processo de ensino e aprendizagem e passa a ser um agente 

participativo e a trabalhar em equipe. Nas edições de 1992 e 1998, os jogos matemáticos 

são dispostos no Manual do Professor, no tópico denominado “situações enriquecedoras”, 

onde já são definidos suas regras e o material necessário para sua confecção. Já na edição 

de 2002 e 2009, o mesmo passa a compor o livro do aluno. Como é possível observar, a 

seguir. 
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Figura 24: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 7º Ano, 2009, p.71. 

 

Nas edições de 2002 e de 2009 no livro do aluno, os jogos são apresentados sempre 

ao final do conteúdo, como uma forma de verificar a aprendizagem do conteúdo, indicando 

sua utilização como um recurso didático. Tanto no livro do aluno quanto no Manual do 

Professor não há orientações de como o jogo pode ser utilizado para introduzir um 

conteúdo, o que se observa são instruções e regras sobre o jogo. Apesar da falta de 

orientação, a inserção do jogo como parte do livro do aluno pode favorecer o seu uso em 

sala de aula.  
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Figura 25: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 7º ano, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 7º Ano, 2009, p.45. 

 

 

O que se observa nestas coleções são jogos prontos e acabados com regras já 

definidas, que pouco favorece o uso da criatividade. Segundo Grando (2001), 

O jogo atrai a atenção pelo fato de estar competindo, e como todos os 

jogos, ou se destrói o inimigo, ou considera o adversário como referência 

constante para o diálogo consigo mesmo. Quando jogos são propostos 

para as crianças, a reação mais comum entre eles é de alegria e interesse 

pela atividade, pelo material e pelas regras, mas o interesse e alegria pelo 

jogo simplesmente não bastam, é preciso que haja uma intervenção 

pedagógica a fim que esse jogo seja útil na aprendizagem de conceitos. É 

necessário também que essa atividade represente um desafio, que seja 

capaz de gerar "conflitos cognitivos", que segundo Jean Piaget, os 

conflitos cognitivos são fundamentais para o desenvolvimento intelectual 

do sujeito (GRANDO, 2001, p.1). 

 

Um destaque dessa citação deve ser feita em relação ao papel exercido pelo 

professor para que o jogo possibilite ao aluno a compreensão de conteúdos matemáticos, 

por meio da formulação de hipótese. E isso pode ocorrer inclusive com um desafio maior, 

que é a construção do jogo pelos alunos, que para estabelecer as regras, precisa também se 

apropriar do conteúdo. 
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No livro da 7ª série/8º ano, além das alterações já destacadas em relação a 

“Equação do 1º grau” que é apresentada na 6ª série e retomada na 7ª série é possível 

encontrar alterações em relação a apresentação de outros conteúdos. Em “Números 

irracionais”, é possível observar que a forma de apresentar este conteúdo é a mesma nas 

edições de 1982 à 2002, somente na edição de 2009 é que ocorre uma abordagem 

diferenciada, com o auxilio da geometria para a descoberta do número irracional. Ver 

figura a seguir. 

Figura 26: Recorte retirado do livro “A conquista da Matemática”, 8º ano, 2009. 

 

 
Fonte: retirado do livro “A conquista da Matemática” 8º Ano, 2009, p.20-22. 
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Conforme a figura 26, os autores utilizam uma malha pontilhada para construir 

triângulos retângulos isósceles e quadrados, considerando o quadrado menor como uma 

unidade de área. A partir desta conclusão os autores chegam ao resultado que “Dado um 

triângulo retângulo isósceles qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior 

lado será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados”. 

Logo após utilizam o mesmo, para mostrar que a hipotenusa do triângulo retângulo 

isósceles, cujos outros dois lados é 1, é igual a  . Em seguida é extraída a raiz quadrada 

do número 2, chegando ao fato que trata-se de um número irracional. 

Vale destacar aqui que no Manual do Professor não há nenhuma orientação 

metodológica, nas edições de 1982 à 2001, sobre como abordar o conteúdo “números 

irracionais” em sala de aula. Já no Manual do Professor da edição de 2009, os autores 

informam que os exercícios propostos têm como objetivo levar os alunos a identificar os 

números como racionais ou irracionais e a reconhecer que todo números com 

representação decimal infinita e não periódica é um número irracional. Após, essa 

informação é apresentado um breve texto sobre a descoberta do número irracional. 

Entretanto, não é informado como este texto pode ser utilizado em sala de aula. 

No estudo de “polinômios”, na edição de 1992 à 1998, o conteúdo é iniciado pela 

apresentação de alguns aspectos históricos, indicando a presença da história da matemática 

como motivação, não sendo possível identificar nenhuma orientação sobre o “fazer 

metodológico” em sala de aula, tanto no livro do aluno, quanto no Manual do Professor. Já 

na edição de 2002, o recorte histórico é apresentado ao final do conteúdo, como um texto 

informativo.  

Na edição de 2009, essa abordagem se diferencia, o livro do aluno deixa de 

priorizar aspectos históricos e passa a priorizar a resolução de problemas, com a presença 

de um tópico denominado “explorando”, onde é possível encontrar problemas a serem 

resolvidos pelos alunos com o auxílio do professor. A partir da edição de 1992, é constante 

o uso da geometria para abordar polinômios seja pra introduzir o conteúdo, ao final do 

conteúdo, ou em problemas propostos, indicando uma articulação entre os diferentes 

blocos de conteúdos, conforme está posto nos Parâmetro Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental.  

Também no livro da 8ª série/9ºano, nas edições de 2002 e 2009, os autores 

apresentam um jogo matemático. Ver figura a seguir. 
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Figura 27: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática” 8º Ano, 2009. 

   
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 8º Ano, 2009, p.83. 

 

Como na série/ano anterior, os jogos são apresentados sempre ao final do conteúdo, 

como uma forma de verificar a aprendizagem do conteúdo, indicando sua utilização como 

um recurso didático.  
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Referente aos conteúdos da “geometria” é possível encontra na edição de 2009, um 

breve texto sobre o Logo, uma linguagem de programação criada para o trabalho com o 

computador em sala de aula, cujo cursor é representado por uma tartaruga. Apresentando 

os comandos para que a tartaruga possa se mover, em seguida são propostos alguns 

problemas que visam a construção de um algoritmo a partir dos conhecimentos adquiridos 

com o programa Logo.  

 

    Figura 28: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 8º ano, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática” 8º Ano, 2009, p.220. 

 

Diante do exposto, foi possível perceber que referente ao uso do computador, uma 

das abordagens metodológicas apresentada por D’Ambrósio, sua presença ocorre em um 

único momento. E não há nenhuma orientação no livro do aluno ou no Manual do 

Professor. Em relação as tecnologias é forte a presença do uso da calculadora, desde a 

coleção de 1992 e se intensificada, nas coleções de 2002 e 2009. O uso deste instrumento 

pode permitir a autoavaliação e a verificação dos cálculos por parte do aluno, além de 

economizar tempo na hora dos cálculos.  

Já em relação ao livro da 8ª série/9º ano foi constatado que todos anteriores a 2009 

é iniciado pelo conteúdo de “Potenciação”. Mas, a partir de 2009 o primeiro conteúdo 

passa a ser “Noções elementares de estatística”, os autores informam como organizar 

dados em tabelas, como interpretar os gráficos utilizados em estatística. Para justificar esta 

unidade, os autores informam no Manual do Professor, que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) “destacam a importância da abordagem desse assunto pela real utilidade 

e aplicabilidade desses conhecimentos no cotidiano dos alunos, o que justifica seu 

tratamento como um bloco especial” (CASTRUCCI; GIOVANNI, JR, 2009, p. 37). Ainda 
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na unidade de estatística, na edição de 2002 e 2009, tem-se a presença do tópico 

“Estudando média” trazendo noções de média aritmética e média ponderada, já 

apresentada nos livros didáticos da 6ª série. Quanto aos conceitos nada de novo é 

acrescentado, apenas os exemplos é que são novos.  

Referente ao conteúdo “Equações do 2º grau”, no livro didático de 1982, é 

apresentado inicialmente um problema que é expresso por uma equação do 2º grau. No 

livro didático de 1985 o conteúdo é iniciado por meio de um processo algébrico, onde os 

autores mostram como resolver tais equações geometricamente. Na edição de 1992, 

também acontece a utilização de um processo geométrico desenvolvido pelo matemático 

Al-Khowarizmi. Ver figura 29, a seguir. 

Figura 29: Recorte retirado do livro “A conquista da Matemática”, 2009.  

   
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 9º Ano, 2009, p.106. 
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Esse processo também é evidenciado no Manual do Professor das edições de 1992, 

1998, 2002 e 2009, onde é apresentado uma biografia do autor e um exemplo de como 

resolver uma equação do 2º grau usando o método de Al-Khowarizmi.  

A inserção de recortes sobre a história da matemática foi aumentando a cada 

coleção, deixando de aparecer somente no início de alguns conteúdos, para surgir também 

em outros momentos, como no meio do conteúdo, ao final dos conteúdos e em alguns 

problemas matemáticos, exigindo do manual do professor orientações especificas sobre a 

história da Matemática. O crescente uso dessas orientações metodológicas nas coleções 

permite mostrar que o conhecimento matemático não é algo pronto e acabado, mas que 

surgiu a partir de inquietações ou problemas que povos antigos se depararam em um 

determinado tempo, em uma determinada época. O uso da história da matemática na 

construção do conteúdo possibilita uma viagem ao passado, podendo-se comparar e 

perceber diferenças nos métodos usados antes e agora.  

Com base na análise das coleções é possível afirmar que a história da matemática é 

a orientação mais antiga presente nas edições. Entretanto vimos que os recortes históricos 

das edições de 1985 só apareciam no começo do conteúdo, indicando o uso da história da 

matemática como motivação, além de ocorrer recortes repetidos para série diferentes, 

dando a ideia de que a história da matemática não havia evoluído.  

Nas edições posteriores é apresentado um pouco sobre a história das equações do 2º 

grau e o mesmo problema é utilizado para expressar uma equação do 2º grau. A partir da 

edição de 1992 são apresentados dois processos para resolução de equações completas do 

2º grau, uma geométrica e a outra usando a fórmula de Bháskara. No Manual do Professor 

da edição de 2009, os autores informam que tanto o processo babilônico quanto o método 

geométrico são limitados, sendo o método algébrico, mais eficiente que os anteriores. 

Em “função polinomial do 1º grau”, ocorre a determinação do sistema de 

coordenadas cartesianas, e um pouco sobre sua história. Em todas as coleções é possível 

encontrar a apresentação da noção de função por meio de exemplos, e com exceção da 

edição de 1992 e 2009 é possível observar a função sendo definida como relação entre dois 

conjuntos. 
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Figura 30: Recorte retirado do livro “A conquista da Matemática”, 8ª série, 1982. 

 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, edição 1982, p. 125-126. 

 

Oliveira (2009), ao analisar livros didáticos em tempos modernos identificou que os 

mesmos utilizavam a linguagem de conjuntos para a introdução do conceito de função. Na 

edição de 2009, é possível observar que a linguagem de conjuntos, nesta unidade, é 

totalmente excluída, indicando um distanciamento das ideias apresentadas pelo MMM. 

Na unidade “Função polinomial do 2º grau” a partir da edição de 1992 são 

utilizados problemas matemáticos envolvendo figuras geométricas e a soma dos 100 

primeiros números inteiros, utilizando o raciocínio de Gauss. Como é possível observar nas 

figuras a seguir. 
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Figura 31: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 8ª série 2002.  

 
      Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 8ª série, edição 2002, p. 150. 

 

 

     Figura 32: Recorte extraído do livro “A conquista da Matemática”, 8ª série, 2002. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 8ª série, edição 2002, p. 151. 
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Neste caso a resolução de problemas é apresentada somente como um recurso 

didático, utilizado para iniciar o conteúdo. Diferente das edições de 1982 e 1985, nas 

edições a partir de 1992, é constante o uso da geometria em problemas proposto, sendo 

usados para representar uma função polinomial do 2º grau para somente depois iniciar a 

construção do gráfico dessas funções.  

Na unidade “Estudando as áreas das figuras geométricas planas”, a partir da edição 

de 1998, o conteúdo passa a ser iniciado por uma abordagem histórica que como vimos 

trata-se de um indício da presença da história da matemática como motivação. Além disso, 

nas edições de 1998 e 2002, é apresentado ao final do conteúdo uma atividade com o uso 

do Tangram. Atividade que na edição de 2009 passa a iniciar o conteúdo. Como é possível 

observar na figura a seguir. 

 

Figura 33: Recorte retirado do livro “A conquista da Matemática”, 2009. 

 
Fonte: Retirado do livro “A conquista da Matemática”, 9º ano, edição 2009, p. 293. 

 

Apesar do Manual do Professor não apresentar nenhuma orientação especifica 

sobre como proceder no desenvolvimento desta atividade. É possível indicar possibilidades 

metodológicas, já que por meio desta atividade os alunos poderão manipular o recurso 
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didático e estabelecer suas próprias conclusões, que lhes permitirão chegar a definição 

formal. 

Desta forma, pelo que foi visto neste capítulo em relação as rupturas que ocorreram 

nos livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”, é possível afirmar que 

houve uma ruptura total no sentido de diminuir os vestígios do MMM, reduzindo em parte 

o uso exagerado de simbolismos, assim como de teoremas e suas demonstrações. Já as 

rupturas parciais ocorreram na abordagem dos conteúdos com a inserção de história da 

matemática, de recomendações sobre resolução de problemas, de jogo matemático, de uso 

do computador e da calculadora, além dos recursos manipuláveis. Vale destacar que a 

maioria das inserções são apresentadas, tantos nos livros didáticos quanto no Manual do 

Professor, como um recurso didático, ainda são reduzidos os indícios de uma orientação 

metodológica que possa alterar o “fazer metodológico” em sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em que medida orientações de como ensinar Matemática ancoradas em 

pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Matemática alteraram os livros 

didáticos da coleção “A Conquista da Matemática” no período de 1982 à 2009? Para 

responder a essa indagação foi tomado como fonte seis edições diferentes da referida 

coleção. Com a ressalva que não foi possível identificar com precisão a data de publicação 

da primeira edição coleção, mas seguindo alguns indícios como a data de exercícios postos 

no livro, foi adotado como ano de publicação o ano de 1982. Dessa forma foi possível 

examinar as edições de 1982, de 1985, de 1992, de 1998, de 2002 e de 2009.  

A partir da análise dessas coleções, foi constatado que ocorreram mudanças em relação 

à materialidade das coleções, no que diz respeito ao aumento do número de páginas de uma 

coleção para outra. Pois, foram incluídas orientações metodológicas, sugestões de leituras e 

projetos pedagógicos, que passaram a compor a partir da edição de 1992. Além do número de 

páginas, ocorreram alterações nas cores, nas letras e nas figuras utilizadas nas capas dessas 

coleções. 

No caso, das alterações ocorridas nas capas é possível afirmar que em certa medida os 

autores parecem ter acompanhado discussões que a época ocorreu no âmbito da Educação 

Matemática, em relação, por exemplo, a necessidade de inserir problemas contextualizados e 

aspectos históricos.  As capas que em 1982 apresentavam uma única tonalidade passaram a 

conter figuras e/ou fotos que possibilitam identificar possíveis orientações metodológicas ou 

recursos didáticos que foram inseridos para abordar os conteúdos, contextualizar os 

problemas ou serem utilizados para resolver os problemas. São exemplos disso os recursos 

manipuláveis, a história da matemática, as calculadoras e atividades e construções do 

cotidiano. 

Em relação à organização dos conteúdos foram identificados elementos de 

continuidades e elementos de rupturas. As continuidades foram identificadas tomando 

como referência, a organização dos conteúdos e os problemas matemáticos.  No caso da 

sequência/organização dos conteúdos apresentados nos livros didáticos dessas coleções 

pode-se afirmar que foram mínimas as alterações. Já no caso dos exercícios, é possível 

constatar que a continuidade ocorreu dentro de determinados períodos de 1982 à 1985, de 

1992 à 1998 e de 2002 à 2009. Nas primeiras edições, de 1982 à 1985 os problemas 

apresentados eram do tipo algoritmo, de reconhecimento e em alguns momento era 
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possível identificar, problemas do tipo padrão. Já a partir da edição de 1992, os problemas 

são do tipo algoritmo reconhecimento, padrão, aplicação, quebra-cabeça e heurísticos.  

E as rupturas, pelo exame efetuado foram identificadas de duas formas: ruptura 

total e ruptura parcial. A primeira pela eliminação de um conteúdo. E a segunda por 

mudanças parciais em relação a propostas de abordagem dos conteúdos e pela inserção de 

problemas contextualizados, uso de recursos manipuláveis, de sugestão de uso da 

calculadora e jogos.   

Dito de outra forma, as mudanças ocorreram principalmente na forma como os 

conteúdos eram apresentados, primeiro definição, depois exercícios. E com o tempo, a 

formalização da definição só é apresentada depois da apresentação de um entendimento 

por meio de um recurso didático manipulável ou por meio de um problema 

contextualizado.  É possível identificar problemas matemáticos no início de quase todos os 

conteúdos, entretanto eles não são utilizados de forma que permita ao aluno seguir os 

passos da resolução de problemas: compreender, elaborar o plano, executar e validar o 

resultado. E mesmo nas orientações para o professor não é possível identificar orientações 

para que o professor adote esses passos como parte de uma metodologia em sala de aula. 

Dessa forma pode-se afirmar que o que ocorre nessas coleções é uma alteração nos tipos de 

problemas e não nas orientações metodológicas para que eles sejam desencadeadores do 

“fazer metodológico”. 

A história da matemática foi posta em um primeiro momento com textos 

apresentados no começo do conteúdo, como motivação. Depois a partir da edição de 2002 

e 2009 com recortes históricos no meio do conteúdo, como informação. E também com 

recortes no final do conteúdo e em problemas matemáticos. 

O uso do computador, após o exame de todos os livros da coleção só foi 

identificado em um problema, envolvendo o software Logo, sendo que nas orientações 

apresentadas para esta questão não é informado como proceder usando o computador. O 

uso da calculadora torna-se constante a partir da edição de 1992, com tópicos que orienta o 

aluno a usar as teclas, e em questões com o intuito de ganhar tempo nos cálculos.  

Já os jogos matemáticos são apresentados ao final do conteúdo ou em algum 

problema matemático, com o objetivo de verificar a aprendizagem dos conteúdos, 

indicando sua utilização como um recurso didático. Pois no manual do professor não há 

orientações de como utilizar o jogo matemático para iniciar um conteúdo matemático.  
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Por fim, de tudo que foi descrito a partir do exame efetuado é possível afirmar que 

os livros didáticos da coleção “A Conquista da Matemática”, no período de 1982  a 2009, 

passaram por mudanças não tanto em sua forma conceitual, mas principalmente em relação 

a abordagem dos conteúdos e das possibilidades de uso em sala de aula. Pois, ainda que 

não apresentem orientações detalhadas para o professor, ao menos foram incorporadas 

sugestões de recursos didáticos que a depender da ação do professor poderá desencadear 

uma forma de ensinar em que o aluno é transformado em um parceiro da ação pedagógica. 

E dessa forma quem sabe se concretize um dos objetivos da Educação Matemática no que 

diz respeito a minimizar os problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, A. M. M. Livro didático de Matemática: uma abordagem histórica (1943-

1995). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2005. 

 

BARONE, J. Livros didáticos de Matemática da editora FTD no cenário brasileiro: as 

primeiras décadas do século XX. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

BARONI, R. L. S.; TEIXEIRA, M. V.; NOBRE, S. R. A investigação científica em 

história da matemática e suas relações com o programa de pós-graduação em educação 

matemática. In: BICUDO, M. A. V; BORBA, M. C. Educação Matemática: pesquisa em 

movimento. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

BITTENCOURT, C. M. F. Livro Didático e Conhecimento Histórico: uma história do 

saber escolar. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1993. 

 

BLOCH, M. Apologia da História ou o ofício do historiador. Tradução André Telles. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

 

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática/ Secretaria da Educação Fundamental . – Brasília: Ministério da Educação, 

SEF, 1998. 

 

BRASIL, MEC. Guia de livros didáticos: PNLD 2005: Matemática. – Brasília : 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. 

 

BRASIL, MEC. Guia de livros didáticos: PNLD 2011: Matemática. – Brasília : 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. 

 

CASSIANO, C. C. F. O mercado do livro didático no Brasil: da criação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) à entrada do capital internacional espanhol 

(1985-2007). Tese (Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.  

 

CLARAS, A. F. A Teoria dos Conjuntos Proposta pelo NEDEM: do Ideário do MMM 

as Práticas escolares. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, Curitiba, 2010.  

 

CHARTIER, R. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2007. 

 

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares. Teoria e Educação, Porto Alegre, n. 6, 

p. 117-229, 1990. 

 

CHOPPIN, A. O historiador e o livro escolar. História da Educação. Pelotas, n. 11, p. 5-

24, jan./abr. 2002. 



109 
 

 

CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 

Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, p. 549-566, set./dez. 2004.  

 

COLAÇO, W. S. Movimento da Matemática Moderna aos tempos atuais: uma análise 

de livros didáticos sobre explicitação e exploração das propriedades das operações. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Estadual da 

Paraíba, Campina Grande, 2010.   

 

D’AMBROSIO, B. S. Como Ensinar Matemática Hoje? Temas e Debates. São Paulo: 

v.2, p. 15-19, 1989. 

 

D’AMBRÓSIO, U. Matemática Viva. Revista Tv Escola, Abr. 1997, p. 27-31. 

 

DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de Matemática: 1ª a 5ª séries. São 

Paulo: Ática, 1995. 

 

DUARTE, A. R. S. Matemática e educação matemática: a dinâmica de suas relações 

ao tempo do movimento da matemática moderna no Brasil. Tese (Doutorado em 

Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.  

 

FERREIRA, R. C. Orientações curriculares para o ensino de geometria: do período da 

Matemática Moderna ao momento atual. Tese (Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: percursos 

teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

 

FREITAS, I. Livro didático de história: definições, representações e prescrições de uso. In: 

Margarida Maria Dias de Oliveira; Almir Félix Batista de Oliveira. (Org.). Livros 

didáticos de História: escolhas e utilizações. Natal: Editora da UFRN, 2009, p. 11-19. 

 

GRANDO, R. C.  O Jogo na Educação: Aspectos Didáticos-Metodológicos do Jogo na 

Educação Matemática. Disponível em 

http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/el654/2001/juliana_e_claudia/Resu

mo _Textos.htm, acesso em 30 de maio de 2010. 

 

GUIMARÃES, M. D.  História da matemática no ensino fundamental: usos em sala de 

aula pelo professor de Matemática da rede municipal de Aracaju – SE. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) -  Universidade Federal de Sergipe, São 

Cristóvão, 2012. 

 

HALLEWELL, L. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: EDUSP, 2005. 

 

KLINE, M. O Fracasso da Matemática Moderna. Ibrasa, 1973. 

 

LEME DA SILVA, M. C. A Geometria escolar em Portugal e no Brasil: História e 

Epistemologia. In: MATOS, J. M., VALENTE, W. R. (orgs.). A Matemática Moderna 

http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/el654/2001/juliana_e_claudia/Resumo
http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/el654/2001/juliana_e_claudia/Resumo


110 
 

nas escolas do Brasil e de Portugal: primeiros estudos. São Paulo: GHEMAT, p. 81-

103, 2007. 

 

LEME DA SILVA, M. C. A geometria escolar e o Movimento da Matemática Moderna: 

em busca de uma nova representação. In: Cláudia Flores, Joseane Pinto de Arruda. (Org.). 

A Matemática Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: contribuição para a 

história da educação matemática. 1ed.São Paulo: Annablume, 2010, v. 1, p. 65-88. 

 

LOPES, J. A. Livro didático de Matemática: concepção, seleção e possibilidades frente 

a descritores de analise e tendências em Educação Matemática. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2000.  

 

LOGEN, A. Livros didáticos de Algacyr Munhoz Maeder sob um olhar da Educação 

Matemática. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Paraná, 

2007. 

 

MENEZES, H. Do ponto ao traço: projeto editorial e aprendizagem nos livros 

didáticos de Historia de Sergipe (1973-2007). Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2011. 

 

MUNAKATA, K. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. Tese (Doutorado em 

História e Filosofia da Educação) – Pontifícia Universidade Católica De São Paulo, São 

Paulo, 1997. 

 

NEVES, E. R. C. Uma trajetória pela História da atividade editorial brasileira: livro 

didático de Matemática, autores e editoras. Dissertação (Mestrado em Educação 

Matemática) – Pontifícia Universidade Católica De São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

NOVAES, B. W. D. Um olhar sobre a educação matemática dos anos 1960 e 1970 dos 

cursos técnicos industriais federais do estado do Paraná. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná, Curitiba, 2007. 

 

OLIVEIRA, A. S. A abordagem do conceito de função em livros didáticos ginasiais: 

uma análise em tempos modernos (década de 1960 a 1970). Dissertação (Mestrado em 

Educação Matemática) – Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

ONUCHIC. Lourdes de La Rosa. Uma História da Resolução de Problemas no Brasil e no 

Mundo. In: I Seminário em Resolução de Problemas – Palestra de Encerramento. São 

Paulo. 2008. Disponível em http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos 

/completo3.pdf acessado em 15/09/2012. 

  

PAVANELLO, R. M. O Abandono do Ensino de Geometria: Uma visão Histórica. 

Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade estadual de Campinas, 

São Paulo, 1989. 

 

PEREIRA. A. C. C. Teorema de Thales: uma conexão entre os aspectos geométrico e 

algébrico em alguns livros didáticos de Matemática. Dissertação (Mestrado em 

Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio 

Claro, 2005. 

http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos%20/completo3.pdf
http://www.rc.unesp.br/serp/trabalhos_completos%20/completo3.pdf


111 
 

 

POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1977. 

 

SANTANDER, C. V. B. O trabalho do professor Sylvio Nepomuceno, ajudando a 

reconstituir a história da educação matemática, ao tempo de influência do Movimento 

da Matemática Moderna. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade 

Católica De São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

SANTOS, A. C. A trajetória da Educação Matemática brasileira: um olhar por meio 

dos livros didáticos “Matemática” (1982) e “Matemática e Realidade” (2005). 

Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2008. 

 

SOARES, F. Os Congressos de Ensino da Matemática no Brasil nas Décadas de 1950 e 

1960 e as Discussões sobre a Matemática Moderna. Disponível em: 

http://www.ime.usp.br/~sphem/documentos/sphem-tematicos-5.pdf. Acesso em: 15 de 

abril 2012. p. 2-7. 

 

TRINDADE, D. A. Enstendimneto(s) sobre o uso da resolução de problemas 

matemáticos( o caso de professores de Matemática do 6º ao 9º anoda rede municipal 

de Aracaju/SE). Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) -  

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012. 

  

VALENTE, W. R. Uma história da matemática escolar no Brasil (1730-1930). São 

Paulo: Annablume, 1999. 

 

______. Org. O nascimento da matemática do ginásio. São Paulo: Annablume; Ghemat; 

Fapesp, 2004. 

 

VALENTE, W. R. A matemática na escola: um tema para a história da educação. In: 

MOREIRA, Darlinda; MATOS, José Manuel. (Orgs.). História do Ensino da Matemática 

em Portugal. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 2005. p.21-32. 

 

VALENTE, W. R. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas. 

Revista Eletrônica da Educação Matemática, v.2.2, p. 28-49, UFSC: 2007  

 

______. Livro didático e educação matemática: uma história inseparável. ZETETIKÉ 

– cempem – Unicamp – v. 16 – n.30 – jul./dez. – p. 139-162, 2008a. 

 

______.Osvaldo Sangiorgi e o Movimento da Matemática Moderna no Brasil. Rev. 

Diálogo Educ. Curitiba, v. 8, n. 25, p. 583-613, set./dez. 2008b 

 

______. Org. Osvaldo Sangiorgi, um professor moderno. São Paulo: Annablume; 

Ghemat; CNPq, 2008c. 

 

VIANNA, C. R. Matemática e História: algumas reflexões e implicações pedagógicas. 

Dissertação de mestrado, USP, 1995. 

 



112 
 

VILLELA, L. M. A. “GRUEMA”: Uma Contribuição para a História da Educação 

Matemática no Brasil. 2009. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade 

Bandeirante de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

ZUFFI, Edna Maura; ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. O Ensino-Aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas e os Processos 

Cognitivos Superiores.  Unión - Revista Iberoamericana de Educación Matemática , 11, 

sept. 2007, p. 79-97. 

 

COLEÇÕES ANALISADAS: 

 

CASTRUCCI, Benedito & GIOVANNI, José Ruy. A Conquista da Matemática. São 

Paulo: FTD, 1982. 

 

CASTRUCCI, Benedito & GIOVANNI, José Ruy. A Conquista da Matemática. São 

Paulo: FTD, 1985. 

 

CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JR, José Ruy. A 

Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 1992. 

 

CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JR, José Ruy. A 

Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 1998. 

 

CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JR, José Ruy. A 

Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 2002. 

 

CASTRUCCI, Benedito & GIOVANNI JR, José Ruy. A Conquista da Matemática. São 

Paulo: FTD, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


