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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a conclusão da nossa dissertação, elaboramos e apresentamos este Produto 

Educacional, como exigência do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, para obtenção do título de 

mestre. Apresentaremos a seguir os principais critérios e categorias a serem observados 

para escolher o Livro Didático de Matemática que será utilizado na escola.  

Analisamos oito livros do 1º ano do Ensino Médio, das coleções aprovadas no 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2018. Verificamos que alguns autores 

apresentam abordagens de recursos computacionais no estudo de função quadrática e com 

base em Romanatto (2004) e Brasil (2008), elencamos alguns critérios e categorias que 

devem ser observados na escolha do Livro Didático considerando os recursos 

computacionais. Propomos, portanto, como Produto Educacional desta dissertação, 

algumas orientações a esse respeito. 

  

 

UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

 

Durante a história da humanidade, a agricultura como produção predominante 

durou até meados do século XVIII e influenciou toda a atividade humana da época. Não 

havia a necessidade de manusear instrumentos sofisticados, ou de alta tecnologia, o 

trabalhador rapidamente possuía domínio das técnicas necessárias para realizar a sua 

função. A terra era o indicador de poder e riqueza nesse momento. Logo após, com a 

Revolução Industrial, a atividade econômica dominante era a indústria. O trabalhador 

necessitava de um maior tempo de aprendizagem no domínio das técnicas para trabalhar 

na indústria. A indústria fez com que esse trabalhador necessitasse acompanhar as 

transformações da tecnologia.  

Em meados do século XX mudanças profundas na tecnologia e nos meios de 

comunicações ocorridas tornaram o mundo do trabalho imprevisível, fazendo com que as 

competências do trabalhador fossem renovadas periodicamente, exigindo desse um 

conhecimento tanto específico como geral: 
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É importante ressaltar que o aspecto dominante de um modo de produção em um 

determinado período não elimina os modos de produção antecedentes, mas os 

influencia. Assim, a agricultura e a indústria continuam, mas têm a sua 

tecnologia influenciada pela tecnologia da informação e pelos meios de 

comunicação, hoje dominantes (VIEIRA, 2007, p. 23). 

 

Atualmente, na sociedade contemporânea, podemos observar avanços 

tecnológicos e informacionais como também uma criação de novos conhecimentos 

fazendo com que haja a necessidade de se rever constantemente o que já se sabe. Essa 

velocidade da informação é uma característica do que hoje denominamos sociedade da 

informação. 

Castells (1999) denomina por sociedade da informação ou sociedade em rede 

aquelas que têm as suas bases constituídas na era da informação, na qual todos os campos 

se debruçam de alguma forma para a utilização da Internet e possuem aspectos unificados 

no capital. 

A escola por sua vez, vem cada vez mais tentando integrar elementos da 

Tecnologia da Informação e Comunicação em seu contexto escolar. Essa temática já vem 

sendo discutida há algum tempo e atualmente diversas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas nessa frente. Rodrigues (2015) aponta motivos para a agregação da 

tecnologia por parte da escola. A autora afirma que: 

A escola sofre as interferências e influências do conhecimento científico e do 

desenvolvimento da tecnologia. Isto é óbvio. A escola lida com o universo 

cultural. Ela prepara e forma os indivíduos para o acesso ao conhecimento e para 

o domínio dos princípios do desenvolvimento científico e de sua aplicação prática 

através da tecnologia (RODRIGUES, 2015, p. 30). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Moran (2007) afirma que, ao implantar as 

tecnologias na escola, essas costumam seguir algumas etapas na sua apropriação 

pedagógica. A sua utilização consiste em melhorar o que já se fazia, ou seja, melhorar a 

parte administrativa a auxiliar o professor no seu trabalho docente, as tecnologias são 

exploradas em mudanças parciais. A escola continua a mesma, porém sofre algumas 

modificações como a utilização de mais vídeos e atividades virtuais, temos a tecnologia 

implementada para uma mudança inovadora. O currículo é flexível, passando a ter 

projetos integrados de pesquisa e mais atividades semipresenciais ou totalmente on-line. 

Benedetti (2003) faz uma análise detalhada de algumas pesquisas sobre a 

utilização de software gráficos ou calculadoras gráficas no ensino e aprendizagem de 

funções com ênfase nas ações dos alunos. A primeira pesquisa apontada pelo autor, 

privilegia a passagem pelas representações em um ambiente computacional: 

[...] pode-se dizer que a interligação entre essas representações, feita de maneira 

quase instantânea, possibilita que as representações empregadas para analisar um 
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determinado fenômeno sejam contrastadas umas com as outras, provocando ou 

um conhecimento mais abrangente e flexível do que é estudado, ou uma dúvida 

sobre o que parecia tão certo em uma dada representação olhada isoladamente 

(Borba, apud BENEDETTI, 2003, p.42). 

 

O autor ainda destaca que Borba e Confrey indicam que o papel dos softwares 

gráficos são mais que auxiliadores na construção de ideias matemáticas, pois os alunos 

podem utilizar seus conhecimentos prévios e associar a novos conhecimentos enquanto 

trabalham com as representações de funções, ao mesmo tempo em que têm suas ações 

condicionadas pelo software.  

Souza (1996, apud BENEDETTI, 2003, p.43) apresenta atividades caracterizadas 

pelo uso alternado entre lápis/papel e calculadora gráfica, incentivando as diferentes 

representações, principalmente algébrica e gráfica, e conceitos de função nessas 

representações. 

Outra pesquisa nesta perspectiva é a de Gomes-Ferreira (1998, apud 

BENEDETTI, 2003, p.44) na qual constatou que a interação entre aluno e recursos 

computacionais levou os alunos a reverem algumas de suas concepções prévias, 

descobrirem novos conceitos, generalizá-los, buscarem variantes e invariantes em 

diferentes contextos e construírem seu próprio conhecimento. Destacamos ainda alguns 

argumentos sobre a importância da utilização de recursos computacionais no contexto 

educacional.  

Segundo Farias (2018, p. 22-23), é fundamental a utilização do computador no 

contexto escolar, não apenas pela disponibilidade na escola, mas por ser interessante 

torná-lo parte integrante dos processos de ensino e aprendizagem. A autora apresenta 

argumentos segundo alguns pesquisadores. Para Barufi e Lauro (2000, p.8), a tela do 

computador, com suas inúmeras aberturas e possibilidades, tem tudo para ser um fator 

extremamente enriquecedor, quando pensamos na construção do conhecimento 

significativo.  

Petitto (2003, p. 40) afirma que os educadores não podem mais fechar os olhos à 

realidade que se apresenta em plena era do homem virtual, com o advento da 

globalização, na qual as informações do mundo chegam a todos por meio da televisão, do 

rádio, do vídeo e dos computadores, a relutância de muitos professores em não utilizar os 

recursos da informática não encontra respaldo. Percebe-se que ainda não assimilaram 

totalmente a importância de despertar em seu aluno o aprendizado com autonomia, 

processo do qual o computador é o maior facilitador. As informações correm soltas, à 
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disposição de quem quiser utilizá-las. Esse novo aluno deve ser preparado para 

desenvolver senso crítico suficiente para selecionar informações e utilizá-las. 

SAUNDERS e BLASSIO (1995, p.178) refletem como podemos enfatizar a 

relação função-gráfico? A resposta é simples, e o computador pode ajudar. Deixemos ao 

computador a tarefa de descobrir os valores da tabela em t. Melhor ainda, façamos o 

computador locar os pontos. Fazer gráficos com a ajuda do computador enfatiza a 

criatividade e a beleza inerente ao produto acabado.  Alunos e professores continuarão 

gostando de fazer gráficos e alcançando a desejável relação função-gráfico.  

Sendo assim, acreditamos na importância da utilização de recursos 

computacionais como recursos didáticos, pois favorece a manipulação da representação 

gráfica de maneira mais rápida e precisa que na utilização de lápis e papel, permitindo 

que ao aluno fazer simulações em busca do resultado que satisfaça a situação proposta, 

desenvolvendo a capacidade de fazer conjecturas e criticar resultados. 

 

 

UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE LIVROS DIDÁTICOS 

  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas 

voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 

brasileira e iniciou-se em 1929. Ao longo desses anos, o programa foi aperfeiçoado e teve 

diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica 

brasileira, tendo como única exceção os alunos da Educação Infantil. O Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo programa voltado à distribuição de 

livros didáticos aos estudantes da rede pública de ensino no Brasil. Os livros são 

escolhidos a cada três anos, por professores, dentre aqueles aprovados pela avaliação do 

Programa e inserida no Guia. Os livros do Programa passaram por diferentes formas de 

organização, sendo em um ou mais volumes e os conteúdos que deveriam ser 

considerados eram os mesmos determinados na Base Comum Nacional, estabelecida pela 

LDB 9394/96 e por suas alterações. 

Apoiando-se em autores como Cagliari (1998), Correa (2008), Mortatti (2000), 

Scheffer (2007), entre outros, contextualizamos alguns aspectos do livro didático. 

Inúmeras mudanças estavam acontecendo na Europa. O Renascimento vinha à 

tona deixando de lado o teocentrismo e adquirindo a forma do antropocentrismo. Deus 
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não era mais o centro de tudo, e agora o homem estava em foco. Com essa mudança de 

ideias, a Igreja sofreria um declínio.  

Segundo Cagliari (1998, p.19), “com o Renascimento (séc. XV e XVI) o uso da 

imprensa na Europa e a preocupação com leitores aumentou”. Essa situação se deu devido 

à Johannes Gutenberg que inventou a imprensa. Essa possibilidade de divulgação editada 

colocaria um fim aos escribas da Igreja que monopolizava a escrita e sobretudo a 

transmissão de conhecimento. 

Neste período, os candidatos à alfabetização eram a elite e membros do clero, 

sendo que os custos e as possibilidades a essa qualificação sempre foram dispendiosos. 

Fica claro que não dependia exclusivamente do valor em espécie dos livros, mas também 

da ideologia presente na aquisição dos estudos. Surge então um dos primeiros manuais 

escolares que se tem notícia, “O ABC de Hus”, escrito pelo pensador e reformador 

religioso Jan Hus. Esse livro apresentava uma ortografia padrão, com frases religiosas 

que iniciavam com letras diferentes. Era uma obra voltada para alfabetização do povo.  

O livro didático no Brasil iniciou seu percurso histórico com a “Cartilha Maternal” 

que causou grande progresso na alfabetização com a criação de instituições em Portugal 

que foi difundida a todas as escolas portuguesas e colônias, incluindo-se nesse feito o 

Brasil colônia. Esse foi o primeiro manual de alfabetização dos brasileiros.  

Em uma pesquisa, Scheffer (2007) faz análise de uma parte da história do livro 

didático. Aponta que as cartilhas que aqui eram utilizadas eram importadas, pois até a 

vinda da família real ao Brasil era proibida a publicação de livros nacionais. Como o valor 

dos livros era elevado, havia alguns professores que confeccionavam seus próprios 

materiais, seguindo modelo de fichas, em manuscritos, e os denominavam como “cartas 

do ABC”. 

Em 1937, o Estado Novo cria um órgão específico para formular políticas do livro 

didático, o Instituto Nacional do Livro (INL), contribuindo para dar maior legitimação ao 

livro didático nacional e, consequentemente, auxiliando no aumento de sua produção.  

Fica claro que os livros didáticos são exemplares concretos dos interesses 

educacionais. Podemos presumir, por intermédio dos livros didáticos, as condições pelas 

quais os alunos foram submetidos para se chegar ao resultado da alfabetização: 

Por quase um século, esses esforços se concentraram, sistemática e oficialmente, 

na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, e muitas foram as disputas 

entre os que se consideravam portadores de um novo e revolucionário método 

de alfabetização e aqueles que continuavam a defender os métodos considerados 

antigos e tradicionais. (MORTATTI 2000, p. 3) 
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É importante destacar que o livro didático é um material de extrema importância 

para se estudar a História da Educação, pois ele é prova das circunstâncias em que o 

ensino de determinado lugar e período atravessaram.  

Primeiro, tratar-se de um tipo de material de significativa contribuição para a 

história do pensamento e das práticas educativas ao lado de outras fontes escritas, 

orais e iconográficas e, segundo, ser portador de conteúdos reveladores de 

representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade que, 

simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, permitem 

rediscutir intenções e projetos de construção e de formação social. (CORREA 

2008, p. 11) 

 

Partindo desse olhar, podemos entender o livro didático como o registro do 

momento em que está sendo inserido, podendo inclusive averiguar o currículo de 

determinada instituição e tempo em que foi utilizado. 

Podemos afirmar que o livro didático não pode ser utilizado como um simples 

objeto para amparar o professor durante sua aula. Deve servir como um leque de 

possibilidades para outras considerações de aprendizagem. No entanto, o papel 

desempenhado pelo livro didático é merecedor de uma análise criteriosa, pois ele 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que, muitas vezes, é 

o único suporte que os professores têm para preparar suas aulas. Segundo Varizo (1999), 

o livro didático exerce grande influência sobre o processo de ensino aprendizagem, na 

medida em que a partir dele o professor seleciona os conteúdos que serão ministrados e a 

maneira como serão abordados esses conteúdos. 

Devemos levar em consideração que o livro didático esteve sempre relacionado 

com os interesses educacionais. O livro didático, além de se constituir numa poderosa 

ferramenta pedagógica, sempre exerceu um papel de grande importância na política 

educacional brasileira. Em um contexto como o do Brasil, onde as políticas educacionais 

ainda são fortemente influenciadas por Organizações Internacionais e interesses públicos, 

a questão da escolha desse tipo de livro torna-se bem mais complexa, indo além da opção 

apresentada pelo professor. Nesse sentido, percebemos que o mercado tende cada vez 

mais a interferir nas políticas públicas, fazendo com que as editoras se tornem uma 

espécie de confeccionadoras de serviços públicos.  

Ao longo dos anos com o crescimento da população, verificou-se um aumento nas 

matrículas das escolas públicas e o governo passou a investir mais na educação e 

propondo a distribuição de livros didáticos às crianças de baixa renda. O livro didático 

foi se transformando em importante mercadoria que atraía muitas empresas editoriais, 

professores precisaram ser mais criteriosos para escolher seu livro didático, pois foi 
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crescendo a ofertas de livros e nem sempre eles eram adequados. Não podemos ver o livro 

didático como uma imagem congelada, uma peça de museu, ele sofre modificações ao 

longo dos anos. De acordo com John A. Fossa (2006), é preciso ficar atento a 

contextualização do livro, se ele não utiliza uma linguagem fora de uso, uma escassa 

referência ao número de edições e uma falta de referência sobre os autores.  

No Brasil, em nível oficial, a preocupação com os livros didáticos se inicia com a 

Legislação do Livro Didático, criada em 1938 pelo Decreto-Lei 1006 (FRANCO, 1992). 

Nesse período, o livro já era considerado uma ferramenta ideológica e política da 

educação, sendo o Estado caracterizado como censor no uso desse material didático. Os 

professores faziam a escolha dos livros a partir de uma lista pré-determinada na base dessa 

regulamentação legal, Art. 208, Inciso VII da Constituição Federal do Brasil, em que fica 

definido o dever do Estado com a educação através de programas suplementares de 

material didático-escolar. 

Bittencourt (2004) defende que o livro didático, embora seja vítima de polêmicas 

e críticas de estudiosos, ainda pode ser considerado um instrumento fundamental nos 

processos de ensino e aprendizagem. Com isso, entendemos o livro didático na mesma 

perspectiva de Lajolo que define o livro didático como “[...] o livro que vai ser utilizado 

em aulas e cursos, que provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em 

vista essa utilização escolar e sistemática” (LAJOLO, 1996, p.4). O livro didático pode 

ser decisivo para a qualidade da aprendizagem, embora não seja o único material utilizado 

por professores e alunos nos processos de ensino e aprendizagem (LAJOLO, 1996).  

No entanto, no Brasil, devido à precariedade de recursos, a importância e 

utilização do livro didático tornam-se marcantes, e por vezes, é o livro didático que 

determina os conteúdos a serem ensinados, isto é, o livro didático determina, “[...] de 

forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina” (LAJOLO, 1996, p. 4). 

Nesta perspectiva, Díaz (2011) expõe que, em muitas situações, o livro didático 

representa para os professores um organizador eficiente dos conhecimentos escolares, 

determinando o que deve ser ensinado. 

 

LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA  
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A primeira editora brasileira foi a Impressão Régia do Rio de Janeiro, que 

publicou seu primeiro livro didático Elementos de Geometria, de Legendre, seu tradutor 

foi Manoel Ferreira Guimarães (1777- 1738), que na época desempenhou um papel 

significativo para a divulgação de novas ideias no Brasil. Os primeiros livros didáticos de 

matemática foram utilizados para a formação dos alunos da academia militar do Rio de 

Janeiro, a maior parte foram traduções de livros estrangeiros, pois foi a partir da década 

de trinta que os brasileiros passaram a escrever seus próprios livros.  

Os livros didáticos de Matemática de hoje são coleções compostas por volumes. 

Os conteúdos correspondentes a cada volume estão organizados em capítulos. Os 

conteúdos são selecionados com base nas competências e habilidades descritas nos 

documentos oficiais que tratam dos objetivos e conteúdos para o Ensino Médio, bem 

como nas habilidades exigidas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. 

Segundo Schubring (2003), o saber matemático é transmitido por dois caminhos 

privilegiados: pela comunicação pessoal ou oral e por textos escritos. Segundo ele:  

A forma que conhecemos do texto escrito, o livro impresso, só existe desde 

pouco mais de quinhentos anos. Embora a matemática já exista desde pelo menos 

cinco mil anos. A forma da imprensa facilita a dinamização da divulgação e do 

desenvolvimento do saber. (Schubring (2003), p. 4-5). 

 Como qualquer outro material didático, o livro deve ser visto como mais um, não 

o único, importante auxiliar do professor que busca ensinar Matemática de modo mais 

significativo para o aluno, com assuntos da vivência dele, desenvolvendo conceitos por 

meio da compreensão de situações-problema interessantes, contextualizados e 

interdisciplinares.  

Cabe destacar que, embora o livro didático não seja o único material de apoio ao 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula, é interessante que se estabeleça um 

paralelismo entre as horas de aula a serem ministradas e os conteúdos apresentados nas 

unidades dos livros, sugerindo assim um cronograma adequado para uma melhor 

aprendizagem dos alunos. 

O livro didático precisa ser visto como um recurso auxiliar no processo de ensino 

e aprendizagem, não pode, portanto, ocupar papel dominante nesse processo. O principal 

objetivo nas aulas de matemática é alcançar uma educação com qualidade, o livro didático 

pode mostrar–se como instrumento eficiente, mas, cabe ao professor o papel de mediador 

insubstituível dentro do processo de ensino e aprendizagem. 
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O professor deve estar em constante busca de instrumentos e recursos que venham 

enriquecer sua prática pedagógica, de forma a contribuir para a formação de cidadãos 

críticos, conscientes e reflexivos. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, “os conteúdos básicos estão organizados em 

quatro blocos: Números e operações; Funções; Geometria; Análise de dados e 

probabilidade” (BRASIL, 2008, p. 70), percebemos a importância do estudo das funções, 

pois com ele é possível solucionar diversas situações-problema do nosso cotidiano. A 

partir desses conhecimentos, o aluno deve desenvolver competências e habilidades, tais 

como utilizar e reconhecer a linguagem algébrica necessária para expressar relações entre 

variáveis, compreender o conceito de função para associar exemplos do cotidiano e 

modelar situações-problema na Matemática, construir gráficos e associar a eles suas 

respectivas funções, identificar regularidades e estabelecer relações entre as grandezas. 

Segundo Oliveira (1997) que faz uma análise detalhada da concepção de 

professores acerca do conceito de função, ela conclui que apesar da Proposta Curricular 

de Matemática incentivar o trabalho com situações-problema e mudanças de 

representações, por exemplo, do algébrico para o geométrico e vice-versa, estes não são 

reconhecidos nem utilizados por mais da metade dos professores entrevistados, embora 

eles reconheçam que essas diferentes representações contribua significativamente para a 

aprendizagem de funções. A autora ainda conclui que a prática do professor com as 

diversas representações de funções limita-se as situações propostas nos livros didáticos, 

causando construções confusas do conceito de função, visto que a maioria dos livros 

analisados não enfatizam a dependência e a variação. 

A pratica docente é fortemente influenciada pelo livro didático de matemática, de 

acordo com Zuffi (1999). A autora afirma que são raros os tratamentos com modelos mais 

complexos de funções. Ela destaca que há uma ênfase nas regras onde sempre se parte do 

algébrico, sem fazer conexões com outras representações. O trabalho com gráficos 

acabada não sendo tão proveitoso, pois não se faz uma análise mais profunda nos 

conceitos que estão envolvidos em sua construção. 

Sendo assim, acreditamos na importância da utilização de recursos 

computacionais como recursos didáticos, pois favorecem as mudanças de representações, 

além de oferecer uma manipulação da representação gráfica de maneira mais rápida e 
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precisa que na utilização de lápis e papel, permitindo que ao aluno fazer simulações em 

busca do resultado que satisfaça a situação proposta, desenvolvendo a capacidade de fazer 

conjecturas e criticar resultados.  

 

 

CRITÉRIOS E CATEGORIAS PARA A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 O livro didático de Matemática desempenha uma importante função de apoio ao 

trabalho do professor. Caberá ao professor adotar uma postura crítica diante do livro 

didático, já que cabe a ele a competência de escolher e utilizar o livro, e, portanto, precisa 

estar apto a realizar essas tarefas. Nesse sentido, de acordo com Romanatto (p. 5, 2004), 

alguns aspectos importantes devem ser observados ao escolher/utilizar o livro didático, 

como: 

a) servir de recurso de atualização;  

b) atender às necessidades e interesses do aluno;  

c) auxiliar o professor e o aluno a atingirem os objetivos educacionais na formação de 

conhecimentos, competências e atitudes;  

d) contribuir para a formação de hábitos de crítica reflexiva (espírito crítico do aluno);  

e) estar adequado ao projeto educativo da escola, portanto, articulado ao trabalho do 

professor. 

Tomaremos como base também para a escolha do livro didático, alguns critérios 

com relação a utilização de recursos computacionais apresentados pelas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, Brasil (2008, p 88), que acreditam que a utilização de 

aplicativos digitais provoca o processo que caracteriza o pensar matemático. São eles: 

a) permitir aos alunos fazerem experimentos, testar hipóteses, esboçar conjecturas e criar 

estratégias para resolução de problemas;  

b) oferecer caminhos de diferentes representações para um mesmo objeto matemático – 

numérica, algébrica, geométrica;  

c) possibilitar a sua base de conhecimento por meio de macroconstruções e permitir a 

manipulação de objetos que estão na tela. 

Com base no exposto, ao escolher os livros que serão utilizados na escola, 

devemos analisar se eles apresentam sugestões ou indicações de utilização de recursos 
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computacionais de acordo com Brasil (2008, p 88) e verificar se os livros se enquadram 

nos critérios estabelecidos por Romanatto (p. 5, 2004), visando o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos nossos alunos e uma maior contribuição quanto ao ensino 

e à aprendizagem dos conteúdos. 

Em relação as categorias quanto as abordagens, tomaremos como referência 

Vianna (1995), que em sua dissertação de mestrado na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, buscava encontrar algumas relações entre a História e a 

Matemática com vistas a tirar daí implicações pedagógicas. Ele afirma de maneira 

simplista:  

Busquei observar alguns dos “sintomas” de história da matemática que 

apareciam em sala de aula, e procurei esses sintomas no lugar onde eu creio que 

eles seriam mais facilmente detectáveis: nos livros didáticos (VIANNA, 1995, 

p. 69).  

Com base nas classificações de Vianna, iremos orientar para a escolha do livro 

didático, que as abordagens devem se classificar em pelo menos uma das quatro 

categorias que estabelecemos, as quais denominamos como:  

1) Recursos computacionais como motivação;  

2) Recursos computacionais como informação;  

3) Recursos computacionais como estratégia didática e  

4) Recursos computacionais imbricados no conteúdo. 

Com base nesses critérios e categorias, fizemos nossa análise dos livros didáticos 

e organizamos os dados. Vejamos a síntese desses dados nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1: Quantidade de abordagens de recursos computacionais por coleção e seções (capítulo 

de função quadrática e manual do professor). 
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Quadro 2: As categorias de análises nas coleções de Livros Didáticos. 

Ao término da nossa pesquisa, consideramos relevantes as análises realizadas nos 

Livros Didáticos do 1º ano do Ensino Médio. Percebemos a importância de utilizar livros 

didáticos que apresentem atividades e discussões dos conteúdos envolvendo recursos 

computacionais como recurso didático, acreditamos que a utilização desses recursos 

sugeridos pelos autores pode proporcionar uma grande contribuição para o ensino e assim 

uma melhor aprendizagem dos conteúdos que serão trabalhados, pois permite ao aluno a 

validação dos conceitos e definições, fazerem experimentos, testar hipóteses, esboçar 

conjecturas e criar estratégias para resolução de problemas por meio da manipulação e 

visualização dos objetos ali presentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscamos apresentar nesse Produto Educacional orientações contendo os 

principais critérios e categorias a serem observados ao escolher o livro didático que será 

utilizado na escola, conforme observamos durante a análise dos livros na nossa 

dissertação. 

Sabendo da importância da utilização de recursos computacionais no ensino e na 

aprendizagem de diversos conteúdos matemáticos, investigar as formas de abordagens de 

recursos computacionais nos livros de matemática, verificar se há conexões de conteúdos 

matemáticos com a tecnologia, como são abordadas e analisar os livros didáticos que 

chegam as nossas escolas é de extrema importância, e para tal sugerimos aqui tais 

orientações.  
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Dessa forma, a elaboração deste Produto Educacional, consiste em um material 

complementar que pode ser utilizado por professores da Educação Básica, uma vez que 

pode auxiliar e orientar na escolha do livro didático de Matemática que será utilizado na 

Escola. 
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