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RESUMO

Entende-se que há uma grande importância do livro didático como instrumento de reflexão na negociação de significados em sala de aula, 
atendendo à dupla exigência: de um lado, os procedimentos, as informações e os conceitos propostos nos manuais; de outro lado, os 
procedimentos, as informações e conceitos que devem ser apropriados à situação didático-pedagógica a que se destinam. O estudo possui alguns 
fundamentos que justificam sua realização: a composição lógica e psicológica dos livros didáticos podem interferir no desenvolvimento e 
aprendizagem dos conceitos, direcionando para uma prática mecânica ou significativa; muitos exercícios são de repetição ou reprodução, não 
preparando os sujeitos para uma postura ativa e crítica; e a transferência da linguagem no que se refere às abstrações apresentadas pela 
Matemática, muitas vezes, provocam uma aprendizagem alternativa ou sem sentido induzindo à obstáculos epistemológicos. Assim, a pesquisa 
teve o objetivo avaliar a apresentação e o desenvolvimento da Resolução de Problemas no livro didático de Matemática do 6º ano do Ensino 
Fundamental II a partir da concepção de material didático potencialmente significativo no triênio do PNLD de 2017/2018/2019. A metodologia 
utilizada no estudo teve uma abordagem mista e descritiva a partir de uma proposta de análise documental do livro didático de Matemática 
avaliado. Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram fichas de análise construídas com base na escala de Likert e a análise 
de dados teve uma apresentação de estatística descritiva para avaliar a conformidade quantitativa de cada eixo analisado e a análise de conteúdo 
permitiu a inferência qualitativa relativa às condições do material. Para isso, foi necessário debruçar no Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) de 2017/2018/2019, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática e na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Os 
resultados evidenciaram uma qualificação mediana para o livro didático de Matemática em relação aos itens avaliados, principalmente no que se 
refere à composição potencialmente significativa do material para o sujeito que o utiliza. Conclui-se que não fica explícita a intencionalidade da 
resolução de um problema e suas etapas na linguagem do material analisado. Isso se revela na apresentação dos comandos das questões que, em 
sua maioria, são de repetição e memorização, não possibilitando o desenvolvimento das habilidades dos sujeitos a partir de situações-problemas 
que exijam experimentação e investigação. Sugere-se que os livros didáticos de Matemática sejam qualificados quanto à estrutura lógico-
cognitiva, pois mais do que memorizar, precisamos de indivíduos que sejam críticos e saibam sintetizar o que foi aprendido, mas de forma 
significativa.
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