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A II Conferência Internacional em Pesquisa e Desenvolvimento de Livros didáticos de Ma-
temática (ICMT2), a se realizar de 7 a 11 de maio de 2017, na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), oferecerá um elenco de oficinas
dirigidas especialmente a professores que ensinam matemática na educação básica brasileira. Todas as
oficinas serão oferecidas exclusivamente em ĺıngua portuguesa.

As inscrições nas oficinas estão inclúıdas na taxa de inscrição da Conferência. Alternativamente, é
posśıvel se inscrever apenas nas oficinas, mediante uma taxa de R$ 100,00, que pode ser paga por meio do
site da Conferência (http://www.sbm.org.br/icmt2/br/registration/), ou diretamente no local. As vagas
são limitadas. Seguem-se a relação completa de Oficinas para Professores e o resumo de cada uma destas.

10 de maio de 2017 (quarta-feira), de 14:30 às 16:30:

Oficina 1: Uma Possibilidade Teórico Metodológica para Análise de Livros Didáticos por meio da
Hermenêutica de Profundidade e dos Paratextos Editorias

Autores: Mirian Maria Andrade (UTFPR), Bruno Alves Dassie (UFF), Leandro Josué de Souza
(UNESP-Bauru).

Oficina 2: O Guia do PNLD e o Processo de Escolha de Livros Didáticos
Autores: Marilena Bittar (UFMS), Danielly Regina Kaspary dos Anjos (UFMS), Adriana Barbosa
Oliveira (UFMS).

Oficina 3: O Ensino de Frações no Ensino Fundamental I: Atividades do “Livro Aberto de Matemá-
tica”

Autores: Humberto Bortolossi (UFF), Victor Giraldo (UFRJ), Let́ıcia Rangel (UFRJ), Wanderley
Rezende (UFF), Cydara Ripoll (UFRGS), Wellerson Quintaneiro (CEFET-RJ), Fábio Simas (UNI-
RIO).

Oficina 4: Oficina: Produzindo Livros Dinâmicos para o Ensino de Matemática
Autores: Kátia Coelho da Rocha (PPGEMat - UFRGS), Láıs de Almeida Pereira (PPGEMat -
UFRGS)

Oficina 5: Metodologias de Análise Horizontal
Autores: Henrique N. Sá Earp (Unicamp), Diana T. Amaro (IFSP – Bragança Paulista)

Oficina 6: Lições de Matemática num Jornal da Cidade do Porto (Portugal) em 1853: um Episódio
Peculiar na Formação de Professores

Autores: Hélder Pinto (CIDMA – UA, Portugal)
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11 de maio de 2017 (quinta-feira), de 14:30 às 16:30:

Oficina 7: Análise De Livros Didáticos Brasileiros
Autores: Andréia Dalcin (UFRGS), Luisa Rodŕıguez Doering (UFRGS), Cydara Cavedon Ripoll
(UFRGS)

Oficina 8: Os Livros Didáticos De Matemática: um Olhar Decolonial Sobre os Conhecimentos, Ima-
gens e Percepções sobre os Povos Africanos e Afro-Brasileiros

Autores: Maysa Ferreira da Silva (UFPR), Wilker Solidade da Silva (UFPR)

Oficina 9: Alternativas Complementares ao Livro Didático: Desenvolvimento de Materiais Para-
didáticos

Autores: Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira (IFRS – Canoas)

Oficina 10: Guia Digital do PNLD: Metarecurso para a Escolha do Livro Didático
Autores: Ricardo Tibúrcio (UFPE), Rogério Ignácio (UFPE), Franck Bellemain (UFPE), Ro-
silângela Lucena (UFPE), Verônica Gitirana (UFPE)

Oficina 11: Uma Abordagem do Conceito de Hipérbole com Base na Análise de Livros Didáticos do
Ensino Médio

Autores: Nora Olinda Cabrera Zúñiga (UFMG), Mariana Lima Vilela (UFMG), Nayara Katherine
Duarte Pinto (UFMG)
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Oficina 1: UMA POSSIBILIDADE TEÓRICO METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DE

LIVROS DIDÁTICOS POR MEIO DA HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE
E DOS PARATEXTOS EDITORIAS

Autores: Mirian Maria Andrade (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)
andrade.mirian@gmail.com
Bruno Alves Dassie (Universidade Federal Fluminense)
badassie@gmail.com
Leandro Josué de Souza (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Bauru)
leandrojosue@gmail.com

A Hermenêutica de Profundidade (HP) surge, basicamente, como uma teoria da interpretação de textos,
tomando textos em sentido amplo, isto é, um conjunto de śımbolos que são criações humanas carregadas
de intenções cujo significado é atribúıdo por aquele que o lê, num processo hermenêutico, interpreta-
tivo. É por essa lente que Ricoeur (e vários filósofos seus contemporâneos) considera um texto, como
uma produção humana intencional (ou que possa ser assumida como tal), materializada em śımbolos
(Andrade e Oliveira 2011) e, portanto, aberta à interpretação. Thompson propõe o Referencial Meto-
dológico da Hermenêutica de Profundidade para analisar a ideologia de formas simbólicas nos meios de
comunicação de massa (Thompson 1995). Na Educação Matemática a HP vem sendo utilizada como
uma orientação metodológica para analisar textos didáticos e não didáticos, considerando estes textos
como formas simbólicas. Formas simbólicas são ações, falas, imagens e textos produzidos e reconhecidos
como significativos para os sujeitos envolvidos nos contextos de produção, emissão e recepção. Podemos
sintetizar que, formas simbólicas, são criações humanas intencionais.

A HP se apresenta, como método, em três fases (dimensões, movimentos ou momentos) interligadas e
concomitantes, que podem ser sinteticamente nomeadas como: Análise Sócio-Histórica, Análise Formal ou
Discursiva e Interpretação/Reinterpretação. Na análise sócio-histórica a intenção é analisar o contexto em
que a forma simbólica foi pensada, produzida e, posteriormente, circulou. Na análise formal ou discursiva
o foco central do exerćıcio anaĺıtico é o “objeto de estudo” em si, é o momento de olhar para as estruturas
do objeto e de questionar sobre a intenção deste. Por fim, há a fase de interpretação/reinterpretação que,
além de costurar, continuamente, todos os momentos da análise (pois nessa fase ressalta-se a atribuição
de significados), trata de registrar uma apreensão geral de todo o processo interpretativo. É o momento
de apresentar um posśıvel significado, na compreensão do hermeneuta, da forma simbólica (Thompson
1995).

Em nossos movimentos de pesquisa, no entanto, percebemos que pode haver uma significativa contri-
buição, em termos de análises, quando os Paratextos Editoriais, de acordo com Genette (Genette 2009),
são chamados a efetivar exerćıcios anaĺıticos junto da Hermenêutica de Profundidade. Isso se dá, sobre-
tudo, quando a forma simbólica é um livro (didático ou não). Dois elementos são centrais no que diz
respeito a essa opção: (a) o Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade é pensado para
analisar formas simbólicas quaisquer, enquanto a proposta dos paratextos de Genette dirige-se mais pro-
priamente à análise de livros - uma forma simbólica particular; (b) uma leitura mais atenta das disposições
de Genette nos aponta que pode haver dissonâncias entre os conceitos que fundamentam essas disposições
em relação às que sustentam a proposta de Thompson, mas tratar dessas dissonâncias compete a outros
posśıveis estudos e não interfere no modo como os mobilizamos em nossas pesquisas.

E o que são, então, Paratextos Editoriais de acordo com Genette? Um paratexto é, segundo Genette,
aquilo por meio de que um texto se torna livro. Segundo esse autor, é por meio do paratexto que o
texto deixa de ser um texto bruto e passa a ser um livro. Podemos listar diversos elementos encontrados
num livro (ou externos a ele, mas que se relacionam a ele) que podem ser classificados como paratextos,
segundo a visão de Genette: o nome do autor, os t́ıtulos e os subt́ıtulos, a data da obra, os releases, as
dedicatórias, as eṕıgrafes, a instância prefacial, as notas de rodapé, listas de obras do mesmo autor, notas
do autor ou do editor, menções de preço, conversas e entrevistas sobre o livro, formato, correspondências
ao autor, as ilustrações, as capas, os anexos etc. (Genette 2009).
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Permitindo que sejam estabelecidas aproximações com outros métodos de investigação, a HP amplia
as possibilidades do leitor ao mesmo tempo em que se ampliam suas fronteiras. A aproximação entre a HP
e os paratextos editoriais tem se mostrado bastante funcional nas nossas investigações. Por isso, é nosso
interesse, tratar dessas questões teórico metodológicas, para análise de livros, do modo como as temos
mobilizado e das possibilidades que elas podem apresentar para a análise de livros didáticos. Para tanto,
é nossa intenção abordar o uso do Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP) e
dos Paratextos Editoriais nas pesquisas em Educação Matemática, realizar uma discussão teórica sobre
estes referenciais metodológicos, buscando apresentar os resultados de algumas pesquisas em Educação
Matemática que se fundamentaram nestas teorias; tecer uma discussão sobre a aproximação da concepção
de Paratextos Editorias na análise de textos a partir do Referencial Metodológico da HP, visando apresentar
as possibilidades e as limitações desta aproximação. Compõem, também, esse nosso interesse, realizar uma
atividade prática, onde possamos, por meio do desenvolvimento de um ensaio de análise hermenêutica,
apresentar como efetivamente este exerćıcio anaĺıtico pode acontecer segundo nossas fundamentações
teóricas e nossas experiências. Pretendemos que este ensaio possa ser realizado com trechos de livros
didáticos e do manual do professor. Nossa escolha por este tipo de material deve-se a dois fatores:
primeiro, a limitação do tempo de duração, que não permite exerćıcios de análise muito longos. Segundo,
o livro didático é um material de utilização do professor de Matemática da escola básica, de fácil acesso,
e o manual do professor, pode ser entendido, a partir de Genette, como um paratexto editorial do livro
didático.

Referências:

Andrade, Mirian M., e Oliveira, Fábio D. 2011. “A análise de textos didáticos em História da
Educação Matemática”. I Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática, Co-
vilhã, Portugal. Maio 26-29.
Acessado em 19 de outubro, 2016. http://www.apm.pt/files/177852 C54 4dd7a40fc6b6a.pdf.

Genette, Gérard. 2009. Paratextos Editoriais. Cotia, SP: Ateliê Editorial.

Thompson, John B. 1995. Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social cŕıtica na era dos meios de
comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Editora Vozes.

Oficina 2: O GUIA DO PNLD E O PROCESSO DE ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS
Autores: Marilena Bittar (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

marilenabittar@gmail.com
Danielly Regina Kaspary dos Anjos (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
kaspary.d@gmail.com
Adriana Barbosa Oliveira (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
drideoliveira7@gmail.com

Periodicamente é preciso escolher, em uma lista fornecida pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), o livro a ser utilizado por três anos nas escolas públicas do Brasil. Professores e gestores têm,
quase sempre, o mesmo problema diante de si: decidir a obra a ser usada, normalmente em um espaço de
tempo bastante curto. Tendo em vista o fato de que o livro didático é um elemento central de apoio aos
professores no preparo de suas aulas e, muitas vezes, esse é o único material de estudos a sua disposição,
é necessário que haja atenção e cuidado nesse processo de escolha para que essa obra auxilie, de fato,
o professor em sua tarefa cotidiana. Assim, consideramos de fundamental importância que o professor
tenha um olhar cŕıtico sobre esse recurso didático e leve em consideração suas concepções de ensino e de
aprendizagem no momento da escolha da coleção.

A compra e a distribuição de livros didáticos no Brasil são assistidas pelo Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD), com financiamento próprio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Esse programa é responsável também pela avaliação das obras submetidas em editais que, se
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aprovadas compõem a lista de coleções que podem ser escolhidas pelos professores e escolas públicas.
Após o processo de avaliação, é apresentado à comunidade, com especial atenção aos professores, o Guia
do Livro Didático. Esse documento contém a descrição e análise de cada obra aprovada, com o objetivo
de subsidiar a escolha da coleção pelos professores.

No entanto, o que temos notado em cursos de formação e em conversas com profissionais que vivem o
ambiente escolar, é que o momento de escolha da coleção de livros didáticos é pouco valorizado e por vezes
sofre prejúızo dos problemas que se apresentam no dia-a-dia da escola. Por isso, observamos professores
que nunca tiveram a oportunidade de folhear e analisar o Guia e também não tiveram a oportunidade de
se colocarem em um momento de estudo para essa seleção. A escolha da coleção, por esses motivos, é
conduzida por fatores que pouco estão ligados àquilo que o professor acredita.

Consideramos que a ação de escolher a coleção que mais se aproxima da realidade em que se vive e
das concepções de ensino e aprendizagem que se tem, pode oportunizar um momento rico de discussão
e formação. E é na elaboração de um momento como esse que se origina a oficina aqui apresentada.
Para tanto, escolhemos realizar um trabalho de análise das obras aprovadas no PNLD 2016, destinado
aos anos iniciais do ensino fundamental. Essa análise consiste em entender alguns critérios avaliativos
utilizados pelo Programa e entender também o próprio Guia, para que ele possa se tornar efetivamente um
instrumento de apoio ao professor. Buscaremos, com isso, promover uma experiência de leitura dinâmica
do Guia, buscando levar em consideração o curto tempo que os professores e gestão têm e destinam à
escolha de uma coleção. Essa experiência servirá como um ensaio do que pode ser feito nas escolas e,
com isso, temos como pretensão inspirar formas de tornar esse momento mais frut́ıfero.

Nossa experiência com o trabalho de análise de livros didáticos sob o olhar de teorias da Didática da
Matemática, especialmente a Teoria Antropológica do Didático, desenvolvida por Chevallard (1998), que
permite entender e descrever as escolhas matemáticas e didáticas apresentadas em livros didáticos nos
indica que compreender as escolhas dos autores dos livros didáticos permite também entender e questionar
a nossa prática como professores.

Apresentamos a seguir algumas ações que compõem a ideia de nossa oficina:

• Breve apresentação do PNLD e dos elementos que constituem uma resenha;

• Entrega, em material impresso para cada participante, de recortes das resenhas das coleções apro-
vadas pelo PNLD 2016;

• Discussões em grupos sobre o tópico ”Visão Geral”contido nas resenhas;

• Eleição, pelos grupos, de uma coleção que mais se aproxima daquilo que o grupo acredita para o
ensino e aprendizagem da Matemática;

• Debate no grupo geral;

• Análise do tópico ”Em sala de aula”, contido no Guia;

• Nova eleição pelos grupos da coleção a ser escolhida;

• Debate quanto às posśıveis mudanças das escolhas das coleções e os critérios que conduziram para
essa decisão.

A formação de professores (tanto a inicial como a continuada) há muito sofre influências das concepções
behavioristas que, em geral, consideram o professor como um sujeito a ser modificado (em suas concepções)
por meio de cursos no modelo magistral. Esta tendência, entretanto, vem sendo contestada desde os anos
1980 e diversos modelos alternativos têm sido propostos e praticados, sempre colocando o professor no
centro do processo e com papel ativo em sua formação. Essa é a perspectiva que assumimos e, nesse
sentido, a oficina que propomos visa, representar um “espaço de formação mútua” em que “cada professor
é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e formando” (NÓVOA, 1995, p.26).
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Referências:

Brasil, Ministério da Educação. PNLD 2016: Guia Digital/Ministério da Educação – Secretaria de
Educação Básica – SEB. Braśılia, DF: 2016. MEC, 2007.152 p.

Chevallard, Yves. 1998. “Analyse des pratiques enseignantes et didactique des mathematiques:
L’approche anthropologique.” Recherches em Didactique des Mathématiques, 19(2): 221-266.
Acessado no site http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id article=27 no dia 15 de
Maio de 2013, com paginação 1- 29.

Nóvoa, Antonio. 1995. A formação dos professores e profissão docente. In: Nóvoa, A. (org.) Os
Professores e sua Formação. Lisboa: Dom Quixote, p. 13-33.

Oficina 3: O ENSINO DE FRAÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL I: ATIVIDADES DO

“LIVRO ABERTO DE MATEMÁTICA”

Autores: Humberto Bortolossi (Universidade Federal Fluminense)
hjbortol@vm.uff.br
Victor Giraldo (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
victor.giraldo@ufrj.br
Let́ıcia Rangel (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
leticiarangel@ufrj.br
Wanderley Rezende (Universidade Federal Fluminense)
wmrezende@id.uff.br
Cydara Ripoll (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
cydara@mat.ufrgs.br
Wellerson Quintaneiro (Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro)
profmatwellerson@gmail.com
Fábio Simas (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
fabio.simas@uniriotec.br

O projeto “Um Livro Aberto de Matemática” (https://www.umlivroaberto.com/wp/) visa à produção
de livros didáticos de matemática com licença aberta a partir de um trabalho colaborativo envolvendo
professores universitários e da escola básica. O projeto é ancorado e acompanhado por pesquisa cient́ıfica
e por ações de formação e de desenvolvimento profissional do professor de matemática. Reconhecendo o
papel e a relevância do livro didático na prática do professor (Even, Olsher, 2012, 2014; Pepin, Gueudet,
Trouche, 2013), docentes em atuação na sala de aula da escola básica são convidados a aplicar e a avaliar
todo material produzido, em um processo de interação que os qualifica como colaboradores do material
didático. Como etapa piloto do projeto, a fim de identificar e de avaliar os vários problemas loǵısticos,
metodológicos, de design e de conteúdo que certamente seriam enfrentados, foi produzido um livro sobre
frações, tema reconhecidamente desafiador no contexto escolar (Streeftland, 1991), dirigido ao Ensino
Fundamental I. Nesta oficina, pretendemos reproduzir parte da dinâmica de interação com os professores
que têm aplicado e avaliado o livro de frações a partir da realização de atividades propostas no material.
Este workshop, em ĺıngua portuguesa, é dirigido para professores da escola básica e será complementado
por um workshop paralelo, em ĺıngua inglesa, focado em pesquisa e conduzido por professores parceiros
no projeto. (Professores que atuam no primeiro segmento do Ensino Fundamental I são especialmente
bem-vindos!).

Referências:

Even, Ruhama, and Shai Olsher. 2012. “Teachers as participants in textbook development: The
Integrated Mathematics Wiki-book Project.” In Proceedings of the Chais Conference on Instructi-
onal Technologies Research 2012: Learning in the Technological Era, edited by Y. Eshet-Alkalai, A.
Caspi, S. Eden, N. Geri, Y. Yair, and Y. Kalman, 30-34. Raanana: The Open University of Israel.

6



Even, Ruhama, and Shai Olsher. 2014. “Teachers Editing Textbook: Changes Suggested by
Teachers to the Math Textbook They Use in Class.” In Proceedings of the International Cnference on
Mathematics Textbook Research and Development 2014 (ICMT-204). University of Southampton,
UK.

Pepin, Birgit, Ghislaine Gueudet, and Luc Trouche. 2013. “Investigating Textbooks as Crucial
Interfaces between Culture, Policy and Teacher Curricular Practice: Two Contrasted Case Studies
in France and Norway.” ZDM Mathematics Education. 45: 685-698 DOI 10.1007/s11858-013-
0526-2

Streefland, Leen. Fractions in Realistic Mathematics Education: A Paradigm of Developmental
Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Oficina 4: ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS BRASILEIROS
Autores: Andréia Dalcin (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

andreia.dalcin@ufrgs.br
Luisa Rodŕıguez Doering (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
ldoering@mat.ufrgs.br
Cydara Cavedon Ripoll (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
cydara@mat.ufrgs.br

A análise de livros didáticos por parte de professores da Educação Básica vem se constituindo como uma
prática relativamente recente no Brasil. Embora as poĺıticas que regularizam a escolha e oferta de livros
didáticos para estudantes das escolas públicas tenham origem ainda em 1929, é somente a partir de 1996
que é iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), com a publicação do primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1a a 4a séries, que foi
ampliado para as demais séries nos anos subsequentes.

Segundo o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, os livros foram avaliados seguindo critérios
previamente discutidos, e esse procedimento foi sendo aperfeiçoado e é aplicado até hoje. Os livros que
apresentam erros conceituais, desatualizações, preconceito ou discriminação de qualquer tipo ou, ainda,
que contêm frases ou encaminhamentos que induzem a erros, são exclúıdos do Guia do Livro Didático.
Além dessa avaliação do governo, é também importante que os professores das escolas públicas pratiquem
a análise de livros didáticos, pois estes, além de serem consultados no processo de escolha de quais livros
aprovados serão distribúıdos gratuitamente nas suas escolas, tal análise deve levar em conta também
outros itens não contemplados no Guia. Nesta perspectiva é que propomos esta oficina, destinada aos
professores brasileiros, objetivando apresentar e exercitar elementos de análise que possam contribuir para
uma melhor qualificação do professor e aprimorar o processo de análise e de escolha dos livros didáticos
de matemática a serem utilizados nas salas de aula brasileiras.

Esta Oficina será ministrada em português, com duração de 120 minutos, os quais serão distribúıdos
em três momentos.

No primeiro momento (20 minutos), pretende-se apresentar e convencionar uma lista de itens para
serem considerados pelo grupo na análise que será praticada durante a Oficina; tais ı́tens deverão incluir:
análise do conteúdo, análise da linguagem matemática, análise das imagens, bem como suas interrelações.
Nesse momento, serão inclúıdos exemplos para bem ilustrar cada ı́tem.

No segundo momento (40 minutos), pretende-se propor ao grupo 2 excertos com material para ser
analisado, preferivelmente em pequenos grupos (de 3 professores), um versando sobre divisão euclidiana
nos anos inciais e outro versando sobre expressões algébricas no segundo segmento do Ensino Fundamental.

O terceiro momento (60 minutos), será destinado à apresentação dos trabalhos realizados por cada
grupo, acompanhada de uma discussão coletiva sobre as análises realizadas. Como fechamento pretende-se
discutir a lista de ı́tens convencionada no primeiro momento, oportunizando seu aprimoramento.
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Referências:

Dalcin, Andréia. 2002. “Um olhar sobre o paradidático de Matemática”. Dissertação de Mestrado.
UNICAMP: Faculdade de Educação. Campinas, São Paulo.

Ministério da Educação. 1998. “Plano Nacional do Livro Didático”’. Braśılia: MEC. Brasil. Acesso:
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Oficina 5: METODOLOGIAS DE ANÁLISE HORIZONTAL
Autores: Henrique N. Sá Earp (Universidade Estadual de Campinas)

henrique.saearp@ime.unicamp.br
Diana T. Amaro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –
Bragança Paulista)
dianatamaro@ifsp.edu.br

Descrição e Objetivos

Esta oficina dedica-se à formulação de metodologias de análise comparativa de livros didáticos de Ma-
temática. A proposta baseia-se na experiência da disciplina de Análise de Livros e Material Didático de
Matemática [1][2], estruturada e ministrada pelo primeiro proponente desde 2014 para o curso de Li-
cenciatura em Matemática (Noturno) do Instituto de Matemática, Estat́ıstica e Computação Cient́ıfica
(IMECC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O termo análise horizontal foi cunhado durante a prática da disciplina, para designar a comparação
entre dois ou mais livros quanto a sua abordagem de um mesmo conteúdo. Trata-se da elaboração e
aplicação de uma grade de avaliação que permita a escolha do melhor, simulando a necessidade profissional
concreta de arbitrar entre opções determinadas pelas circunstâncias, a despeito dos méritos propedêuticos
de cada livro em si.

Espera-se contribuir para um engajamento estruturado na escolha dos livros didáticos, oferecendo um
instrumento de exame, argumentação e protagonismo. A oficina é voltada a até dezesseis (16) professores
de Matemática ou licenciandos em anos finais, não havendo pré-requisitos teóricos.

Atividades

Parte I (30min) Revisaremos de forma sucinta as etapas e critérios do PNLD. Em seguida, apresentaremos
para discussão os prinćıpios da análise horizontal, utilizando como exemplos os materiais produzidos pelas
turmas da disciplina na Unicamp entre 2014 e 2016 [1][2].
Parte II (60min) Os participantes serão divididos em grupos de 4 integrantes para comparar um par de
livros aprovados no PNLD em anos recentes, disponibilizados pelos organizadores, acerca de um mesmo
conteúdo. Os grupos deverão formular uma metodologia prévia e uma divisão de tarefas.
Parte III (30min) Os grupos apresentarão oralmente sua conclusão.

Justificativa e fundamentação teórica

O Programa Nacional do Livro Didático [3] postula que o livro dialoga com o professor e com o aluno
e transcende o desenvolvimento de competências deste, para ocupar lugar central no trabalho daquele.
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Destacam-se o balizamento da ementa e a preparação das aulas, tanto na explanação dos conteúdos
quanto na formulação de atividades, exerćıcios e avaliações. No nosso contexto social, não-raro o livro é
também meio de formação complementar do próprio docente.

Os editais do PNLD almejam prover livros-texto e acervos relevantes a todas as escolas públicas. As
resenhas dos t́ıtulos aprovados pelo MEC integram o Guia do Livro Didático (GLD), a partir do qual cada
escola elege os livros segundo suas próprias premissas pedagógicas. O PNLD recomenda que a escolha
envolva os professores, e pesquisas apontam que, de fato, os docentes elencam as três opções com base
no GLD e no material de divulgação, quando esta chega até as escolas públicas.

Contudo, Zambon et al (2013) e Tolentino Neto (2003) apontam que a demora das editoras no envio
do material de divulgação, o desconhecimento do GLD e dos procedimentos do PNLD, a sobrecarga de
trabalho dos docentes e ausência de um momento dedicado à escolha dos livros didáticos comprometem
o processo. Nestas condições, não há uniformidade de critérios e a decisão dá-se unicamente em função
da influência das editoras e da subjetividade dos envolvidos.

Análise Horizontal

A comparação entre dois livros acerca de um mesmo conteúdo visa a escolher o melhor. A primeira
distinção dá-se entre os itens de conteúdo presentes em ambos, ditos conteúdos pares, e aqueles que
ocorrem em apenas um dos textos, os conteúdos d́ıspares. A metodologia de análise deve estruturar-se
em torno destes eixos, prevendo duas grades de valoração. Sobre os conteúdos pares deve-se pontuar
a estruturação editorial do caṕıtulo, ênfases e estratégias de abordagem, rigor matemático e exerćıcios,
estes quanto à quantidade, adequação pedagógica e distribuição no texto. Para os conteúdos d́ıspares,
pondera-se apenas a sua relevância, ou seja, é verificado se cada item é essencial ou ao menos interessante
para o aprofundamento do conteúdo. É importante destacar que a análise horizontal não visa ao exame
cŕıtico do texto em si, apenas à escolha pragmática – sob critérios previamente estabelecidos – entre as
opções dispońıveis. [2]

Sobre os proponentes

Diana T. Amaro é licenciada em Matemática (2014) e aluna do Mestrado Profissional em Matemática
(PROFMAT) na Unicamp. Atua, desde 2014, como docente de matemática nos Cursos Técnicos Integra-
dos ao Ensino Médio no IFSP – Bragança Paulista.
Henrique N. Sá Earp é bacharel (2001) e mestre (2002) em Matemática pela UFRJ, mestre em F́ısica
Teórica pela Universidade de Cambridge (2004) e doutor em Matemática pelo Imperial College London.
É Professor Adjunto II do IMECC-Unicamp.

Referências:

Página da disciplina: http://www.ime.unicamp.br/∼ma225/Apresentacao.htm.

Manual da disciplina: http://www.ime.unicamp.br/∼ma225/manual da disciplina.pdf.

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico. [04/11/2016].

PNLD 2017: guia de livros didáticos – ensino fundamental, anos finais, MEC, 2015.
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/escolha-pnld-2017. [04/11/2016].

TOLENTINO NETO, Luiz C. B. de. O processo de escolha do livro didático de Ciências por
professores de 1a a 4a séries. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, USP, 2003.

ZAMBON, L. B.; TERRAZZAN, E. A. Poĺıticas de material didático no Brasil: organização dos
processos de escolha de livros didáticos em escolas públicas de educação básica. Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos, v. 94, n. 237, p. 585-602, 2013.
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Oficina 6: LIÇÕES DE MATEMÁTICA NUM JORNAL DA CIDADE DO PORTO

(PORTUGAL) EM 1853: UM EPISÓDIO PECULIAR NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

Autores: Hélder Pinto (CIDMA – UA, Portugal)
hbmpinto1981@gmail.com

Não se deve exigir da infancia mais do que ella é capaz, também se não deve exigir menos:
é perigoso resumir tanto que deixem de saber o que devem aprender; é enganal-os, é fazer
que mais tarde lhes custe muito; sem esforços não ha saber.

(António Lúıs Soares, 1853)

A Associação Industrial Portuense foi fundada em 1849 na cidade do Porto (Portugal). A educação
industrial foi uma das suas primeiras prioridades tendo esta associação criado a Escola Industrial do Porto
em 1852. Em 1853, António Lúıs Soares, professor desta escola e da Academia Politécnica do Porto,
publicou várias lições de aritmética no jornal da associação – Da exposição dos elementos da arithmetica
na aula de instrucção primaria da Associação. Estas lições eram dirigidas a futuros professores primários
que deveriam reproduzi-las aos seus alunos por diversas localidades do norte de Portugal. O autor inclui
várias considerações sobre a importância de propagar a instrução básica de matemática, quer para os
operários fabris quer para os trabalhadores do comércio, duas atividades importantes para a cidade do
Porto nessa época. Observe-se a tabela a seguir onde se apresenta a estrutura destas lições (tabela 1).

Note-se que António Lúıs Soares (Porto, 1805-1875) foi professor da Academia Politécnica do Porto
desde 1836 (Primeira cadeira: Aritmética, Geometria Elementar, Trigonometria e Álgebra elementar) e
professor da Escola Industrial do Porto desde 1852 (Aritmética, Álgebra e Geometria). Existem poucos
dados dispońıveis sobre este professor e, exceto o texto que aqui se apresenta, existe apenas uma referência
(Carvalho, pp. 9-10) para um outro texto (Exposição dos elementos de Aritmética para uso dos estudantes
do Colégio de Santa Bárbara na cidade de Pelotas, Pelotas, Brasil, 1849), um livro de aritmética publicado
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no Brasil (não nos foi posśıvel encontrar nenhuma cópia desse texto). Scipião de Carvalho afirma ainda
que António Lúıs Soares esteve no Brasil entre 1847 e 1851, mas não indica quais os motivos dessa sua
estadia.

Neste workshop vamos fazer uma leitura acompanhada destas lições de aritmética realçando as suas
principais caracteŕısticas. Uma das caracteŕısticas mais peculiares deste texto é o facto de dar um grande
relevo às unidades de medida (peso, comprimento, áreas, volumes, etc.) bem como às suas aplicações
ao comércio e à indústria. Neste ponto faz-se a apologia do novo sistema métrico e das suas múltiplas
vantagens em relação às antigas unidades portuguesas. Por outro lado, é também interessante o modo
como este texto foi escrito: em formato normal aparecia o que deveria ser reproduzido aos alunos e em
formato itálico as indicações pedagógicas destinadas apenas aos professores que iriam reproduzir estas
aulas.

Note-se que é bastante peculiar o facto de estas aulas se terem publicado num jornal e não, por
exemplo, num livro a ser adquirido apenas pelos interessados, o que parece ser indicativo da intenção de
propagar estes conhecimentos básicos de matemática por diversos públicos-alvo.

Neste workshop iremos então analisar com mais pormenor estas aulas bem como as suas potencialida-
des, quer históricas quer didáticas, realçando ainda algumas consequências do facto de se tratar de aulas
promovidas por uma associação industrial (descreveremos também com um pouco mais de pormenor esta
associação).

Agradecimento: Este trabalho foi financiado pelo CIDMA - Centro de Investigação e Desenvolvimento
em Matemática e Aplicações e pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto
UID/MAT/04106/2013.

Referências:

Alves, Jorge Fernandes. 1996. “O emergir das associações industriais no Porto (meados do século
XIX)”. In Análise Social, vol. 31, n.o 136/137, pp. 527-544. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.

Alves, Lúıs Alberto Marques. 2006. “ISEP: Identidade de uma Escola com Ráızes Oitocentistas”.
In Śısifo, Revista de Ciências da Educação, n.o 1, pp. 57-70. Lisboa: Universidade de Lisboa.

Carvalho, Scipião. 1937. “A Matemática na Academia Politécnica do Pôrto”. In O Ensino na
Academia Politécnica, pp. 1-31. Porto: Universidade do Porto.

Fernandes, Rogério. 1993. “Génese e Consolidação do Sistema Educativo Nacional (1820-1910)”.
In O Sistema de Ensino em Portugal, Séculos XIX-XX (coord. Maria Cândida Proença), pp. 23-46.
Lisboa: Edições Colibri.

Jornal da Associação Industrial Portuense. 1853.

Pinto, Hélder. 2013. A Matemática na Academia Politécnica do Porto. Tese de Doutoramento.
Lisboa: Universidade de Lisboa.

Serra, António Dias da Costa. 1989. História do Instituto Industrial do Porto convertido no Instituto
Superior de Engenharia do Porto, em 1974. Porto.

Torgal, Lúıs Reis. 1993. “A Instrução Pública”. In História de Portugal, o Liberalismo (1807-1890),
Vol. V (dir. José Mattoso), pp. 609-651. Lisboa: Ćırculo de Leitores.

Oficina 7: OFICINA: PRODUZINDO LIVROS DINÂMICOS PARA O ENSINO DE

MATEMÁTICA

Autores: Kátia Coelho da Rocha (PPGEMat–UFRGS)
prof.laispereira@gmail.com
Láıs de Almeida Pereira (PPGEMat–UFRGS)
katiacoelhorocha@gmail.com
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O livro didático é um importante recurso de sala de aula desde os primórdios da educação, com a ascensão
das tecnologias ele também foi incorporado ao meio digital. No entanto, vemos que seu formato e-book
muitas vezes está totalmente vinculado à sua forma impressa, desconsiderando as possibilidades de agregar
ao seu conteúdo atividades mais dinâmicas e que podem favorecer a construção de conceitos.

O acesso ao computador na escola é cada vez mais frequente e seu uso pode torná-lo um interessante
recurso para que os alunos visualizem o que ocorre com as figuras quando as movemos, e em um ńıvel
mais avançado percebam como as propriedades matemáticas se relacionam na imagem. Conforme Valente
(2005, p. 11):

Hoje, a utilização de computadores na Educação é muito mais diversificada, interessante e

desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz. O computador

pode ser também utilizado para enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz

no processo de construção do seu conhecimento.

Assim, disponibilizar um livro dinâmico onde o aluno construa seu próprio conhecimento considerando
seus conhecimentos prévios pode tornar esse recurso mais atrativo e principalmente favorável ao processo
de aprendizagem. O uso de ferramentas interativas, segundo Gravina e Basso (2012, p. 14), “(...)
incorporam sistemas dinâmicos de representação na forma de objetos concreto-abstratos. São concretos
porque existem na tela do computador e podem ser manipulados e são abstratos porque respondem às
nossas elaborações e construções mentais”.

A proposta dessa oficina é vincular ḿıdias digitais para o ensino de matemática à criação de um
ambiente virtual de aprendizagem colaborativa estruturado como um livro. O ambiente escolhido para
hospedar o livro é o PBWorks, um ambiente wiki que permite o compartilhamento de imagens, v́ıdeos e
recursos do Geogebra, criando assim, um ambiente que chamamos de “Livro Dinâmico”. A opção pelo
uso do termo livro está relacionada à forma como o material foi organizado e o termo dinâmico por possuir
v́ıdeos e recursos manipuláveis, inviáveis em um livro impresso convencional. Os recursos manipuláveis
foram criados no software Geogebra, um software de Geometria Dinâmica com o qual é posśıvel construir
apliquetas dinâmicas que permitem a manipulação e a interação com conceitos matemáticos.

Defendemos uma proposta de livro em que o aluno seja levado a observar, explorar propriedades para
que possa construir o conhecimento de forma ativa, por isso propomos a criação do livro com ativida-
des dinâmicas acompanhadas de questionamentos e possibilidades de registros das impressões dos alunos
através de Formulários do Google incorporado à Wiki. Desta forma, esta oficina tem como objetivo apre-
sentar este recurso à comunidade docente e permitir aos participantes criar essa ferramenta incorporando
a esta recursos como apliquetas do Geogebra, V́ıdeos e Formulários do Google.

A oficina terá duração de 2 horas. No primeiro momento será feita uma discussão sobre o uso do livro
didático e de tecnologias em sala de aula com apoio no referencial teórico utilizado. Após será apresentado
um Livro Dinâmico elaborado pelas autoras e utilizados com alunos sobre o Teorema de Pitágoras. Este
livro foi constrúıdo em um ambiente wiki ao qual foi incorporado recursos como v́ıdeo, Formulários Google,
apliquetas GeoGebra e imagens. A figura 1 apresenta a página inicial do Livro Dinâmico sobre o Teorema
de Pitágoras e uma das atividades nele incorporadas, dando a ideia de um Livro Dinâmico.

No segundo momento será a vez dos participantes da oficina constrúırem o seu espaço wiki no PBWorks
a partir das orientações das tutoras. Cada participante poderá escolher um assunto e buscar v́ıdeos,
imagens entre outros que queiram incluir em seu ambiente virtual, tudo será feito com acompanhamento,
instruções e disponibilização de tutoriais.
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Figura 1: Livro Dinâmico

Fonte: produzido pelas autoras

Referências:

Gravina, Maria Alice, and BASSO, Marcus Vinicius de Azevedo. 2012. “Mı́dias Digitais na Educação
Matemática.” In: gravina, Maria Alice et al (Org.). Matemática, Mı́dias Digitais e Didática: tripé
para formação do professor de Matemática. Porto Alegre: Evangraf, Cap. 1. p. 11-36.

Valente, José Armando. 2005. Informática na Educação no Brasil:Análise e Contextualização
Histórica. In: J.A. Valente (org.). O Computador na Sociedade do Conhecimento. Braśılia: Estação
Palavra – USP. p. 11-28.
Dispońıvel em: http://www. dominiopublico.gov.br/download/texto/me003150.pdf. Acesso em: 1
maio 2015.

Oficina 8: OS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA: UM OLHAR DECOLONIAL

SOBRE OS CONHECIMENTOS, IMAGENS E PERCEPÇÕES SOBRE OS
POVOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS

Autores: Maysa Ferreira da Silva (Universidade Federal do Paraná)
mayfsil@hotmail.com
Wilker Solidade da Silva (Universidade Federal do Paraná)
mayfsil@hotmail.com

O Livro Didático (LD), desde sua implantação e expansão como poĺıtica de governo em 1938, se tornou
gradativamente a ferramenta mais utilizada pelos professores brasileiros para direcionar o desenvolvimento
do conteúdo em sala de aula e além dela. Consequentemente, o LD se torna, com a ampliação do ensino
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institucionalizado público no Brasil, um mecanismo posśıvel de engendramento de estratégias ideológicas
erigidas pelo Estado, carregando as pretensões e interesses de um determinado momento histórico.

Documentos oficiais que constituem a disciplina escolar de Matemática historicamente trazem em
seu bojo o discurso da neutralidade poĺıtica e social, refletindo nos materiais e LD uma perpetuação
de um modelo hegemônico de conhecimento. Quando questionamos essa estrutura, principalmente num
viés étnico-racial, é posśıvel compreender como tal concepção tem se constitúıdo em um provocador de
diferenças sociais, naturalizadas e fortalecidas. O não expor a existência de conhecimento para além da
interpretação dada pela herança eurocêntrica fortalece o que Silva (2012, p.113) considera como estratégia
de discurso “que atua ativamente para construir sentidos” e perpetuar posições de poder na ocultação de
desigualdades.

Por ser o LD uma ḿıdia, estando na formação dos novos cidadãos o efeito principal de sua dimensão,
as relações entre ideologias e a construção social se entrelaçam na estrutura que compreende a edição e
utilização do LD no espaço escolar. A metodologia empregada parte dos estudos de John B. Thompson
(2011) sobre o uso da Hermenêutica de Profundidade (HP), uma das teorias de referência desse autor
para compreensão e interpretação de ideologias contidas nas produções midiáticas. Os modos de operação
e estratégias da ideologia são base para a reflexão da interação entre sentido e poder na vida social, como
também fundamentam a orientação da HP como método de pesquisa. Para Thompson (2011) estas
podem ser delineadas em três fases distintas, e orientam os caminhos para se interpretar o objeto: “Sócio
Histórico”, “Formal-Descritivo” e “Interpretação/Reinterpretação”.

A partir da análise por esse viés propomos debater as relações da construção do LD com a estrutura
educacional a que este se remete, bem como a estrutura formal que direciona o que é ou não fundamental
para um LD de Matemática que não privilegie uma única fonte de conhecimento. Nesta perspectiva,
adotando uma postura decolonial para se compreender a “colonialidade do saber” (QUIJANO, 2005)
presente nos LD é que orientamos uma cŕıtica sobre a presença/ausência das relações étnico-raciais no
LD e, através do diálogo com autores da área (D’AMBROSIO, 2010; KNIJNIK, 2010) como isso pode,
ou não, ser solucionado através de uma difusão dos ideais da etnomatemática no ensino institucionalizado
brasileiro e, principalmente, na construção de uma proposta de inserção conteudista nos novos LD.

Realizando uma análise expositiva em uma coleção de LD de Matemática (LDM) das séries finais do
ensino fundamental brasileiro, processos de coordenação e avaliação do uso de imagem e conteúdos no
LDM escolhido, o diálogo deste com as poĺıticas educacionais em prol a valorização cultural brasileira
e a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e
para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, discutindo a necessidade de uma reflexão
decolonial do curŕıculo e, consequentemente, do livro didático brasileiro de Matemática.

Referências:

D’AMBROSIO, Ubiratan. 2010. Etnomatemática e Educação. In: Knijnik, G; Wanderer, F e
Oliveira, C. J. (Orgs): Etnomatemática, curŕıculo e formação de professores. Santa Cruz dos
Sul/RS: EDUNISC.

D’AMBROSIO, Ubiratan. 2005. Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade. Belo
Horizonte: Autêntica.

KNIJNIK, Gelsa. 2010. Itinerários da Etnomatemática: questões e desafios sobre o cultural, o social
e o poĺıtico na educação matemática. In: Knijnik, G; Wanderer, F e Oliveira, C. J. (Orgs). 2010.
Etnomatemática, curŕıculo e formação de professores. Santa Cruz dos Sul/RS: EDUNISC.

QUIJANO, Ańıbal. 2005. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER,
Edgardo. (Org.). 2005. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 1a. ed. Buenos
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales - CLACSO.

SILVA, Ana Célia da. 2011. A representação do negro no livro didático: o que mudou? Salvador:
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THOMPSON, John B. 2011. Ideologia e cultura moderna: teoria social cŕıtica na era dos meios de
comunicação de massa. 9a. ed. Rio de Janeiro: Vozes.

SILVA, Paulo Vinicius Baptista. 2008. Racismos em livros didáticos: estudo sobre negros e brancos
em livros de Ĺıngua Portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Oficina 9: ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES AO LIVRO DIDÁTICO:

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS

Autores: Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira (Instituto Federal do Rio Grande do Sul –
Campus Canoas)
claudiomir.siqueira@canoas.ifrs.edu.br

A construção de materiais didáticos complementares ao livro didático é uma forma de desenvolvimento
do processo pedagógico, possibilitando muitas vezes uma proposta didática mais estruturada dentro da
realidade dos alunos, bem como a possibilidade de contemplação de temas não explorados e o aprofunda-
mento conceitual de determinados conteúdos. Nesse sentido os materiais paradidáticos – livros, histórias
em quadrinhos, entre outros – consistem numa alternativa na busca de diferentes formas para despertar
o interesse e gosto pelo estudo de matemática e para a aprendizagem interdisciplinar (Furlan, 2002).

Os livros paradidáticos são materiais complementares ao livro didático que podem ser impressos, digitais
ou disponibilizados relacionando as duas formas. Apresentam aspectos mais lúdicos do que o didático,
por isso são julgados mais eficientes sob o ponto de vista pedagógico (Menezes, Santos, 2001).

Nesses materiais criam-se cenários para a investigação. Ao mesmo tempo, em que se desenvolve
uma estratégia para levar o leitor a motivar-se a seguir na leitura, se estabelece um roteiro orientado na
compreensão dos conceitos/objetivos desta história estimulando a leitura, a escrita e a criatividade.

Destaca-se que a formação do leitor começa bem cedo, configurando o hábito pela leitura uma das
primeiras formas do livro didático “dar certo” (Laguna, 2012). No ensino básico, na maioria das escolas,
obras além do livro didático, voltadas para a matemática são escassas. Nesse contexto, podemos citar
como exemplos mais conhecidos os livros “O homem que calculava” - Malba Tahan e “O diabo dos
números” - Hans Magnus Ensensberger e o filme: “Donald no páıs da matemágica”, que muito poucos
alunos/professores conhecem.

Como forma de ampliar/estimular a aprendizagem matemática, esta oficina tem por propósito discu-
tir e apresentar a proposta didática da construção de histórias paradidáticas. Bem como sua inserção
nos ambientes escolares como forma de ensino e aprendizagem matemática. Ressaltando que ao en-
trelaçarmos uma história e um conteúdo matemático, vamos além da simples resolução de um exerćıcio
ou do doḿınio do algoritmo, possibilitamos trabalhar interdisciplinarmente na busca de um ambiente de
ensino e aprendizagem mais fértil.
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Furlan, S. A. 2002. A Geografia na sala de aula: a importância dos materiais didáticos. Braśılia:
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Oficina 10: GUIA DIGITAL DO PNLD: METARECURSO PARA A ESCOLHA DO LIVRO

DIDÁTICO
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Ao reconhecermos a abrangência do uso de livros didáticos no apoio às atividades docentes, convém des-
tacar algumas de suas posśıveis funções, dentre as quais: ‘‘auxiliar no planejamento didático-pedagógico
anual e na gestão das aulas; favorecer a formação didático-pedagógica; auxiliar na avaliação da aprendi-
zagem do aluno; favorecer a aquisição de saberes profissionais pertinentes, assumindo o papel de texto
de referência” (CARVALHO, LIMA, 2010). Portanto, a escolha e o uso do livro didático deve envolver,
dentre outros aspectos, a afinidade que o professor reconhece entre a proposta apresentada e as suas
escolhas didático-pedagógicas além da sua utilidade para ampliar os conhecimentos que possui em sua
área de atuação.

Essa oficina parte do trabalho desenvolvido pela equipe de avaliação do livro didático de Matemática
do MEC – Ministério da Educação e Cultura, buscando discutir a importância do Guia Digital do Livro
Didático como metarecurso destinado a orientar professores quanto à escolha das obras a serem utilizadas
em suas aulas. Ao considerar o termo metarecurso percebe-se a função do Guia Digital do PNLD 2016 e
2017 (Brazil, 2015; 2016) no sentido de ser um ambiente que possibilita a reflexão para a escolha, sobre
recurso, no caso o livro didático, que o professor utiliza em sua prática docente. Diversas pesquisas têm
se preocupado em analisar o trabalho de documentação do professor, compreendendo que esse profissional
tem a responsabilidade de procurar, selecionar, adaptar e criar recursos para sua prática docente (Rocha,
Trouche, 2016; Lucena, Assis, 2016). Segundo tal construção teórica, o professor seleciona recursos
e desenvolve esquemas de ação instrumentada, para a sua utilização em prática, e vai pouco a pouco
compondo sistemas de recursos. Nesse processo, outros recursos são utilizados pelo professor como
auxiliar em tais escolhas e decisões, denominados de meta-recurso. O Guia do Livro Didático, impresso e
o digital, compõem-se em um metarecurso para o professor. Com isso, objetiva-se nesta oficina apresentar
o Programa Nacional do Livro Didático, a composição do Guia Digital, as razões que levam a compor
as resenhas e como as informações contidas nelas podem ser acessadas através do Guia Digital. Os
elementos constitutivos das resenhas e os relativos aos textos gerais que compõem o Guia serão discutidos
à luz de sua função informativa, mas também de outras funções que o Guia vem assumindo, tal como a de
suporte ao uso do livro didático. Além disso, propomos discutir a abordagem metadocumental no intuito
de buscar elementos sistemáticos que permitam melhor compreender as práticas dos professores, por meio
da investigação-reflexiva sobre os recursos que utiliza na prática docente e os metarecursos que utiliza
para a escolha do livro didático. Com base em tais discussões, os participantes produzirão elementos que
explicitem as suas práticas, o que fomentará as discussões no grande grupo. Encerraremos a oficina com
a socialização de suas construções e com a discussão do que fora produzido.

Desse modo, ficam estabelecidos os seguintes momentos da oficina: 1. Apresentação do processo
de avaliação do livro didático, do Guia digital e escolha pelo Guia (metarecurso) – serão apresentadas
informações sobre a composição do guia, os critérios de avaliação, as fichas de avaliação e como as
informações são disponibilizadas no guia digital; 2. Instrumentalização dos cursistas com o Guia digital
– Pretende-se apresentar o Guia Digital, bem como seus recursos e possibilidades no sentido de orientar
na escolha das obras; 3. Apresentação da Abordagem Metadocumental – Objetiva-se compreender alguns
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elementos da Abordagem Documental e o que significa metarecurso; 4. Dinâmica: organização de grupos
– Esse momento tem por finalidade construir e apresentar o mapa de recursos pelos participantes; 5.
Encerramento – Momento destinado a avaliar a oficina.
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Oficina 11: UMA ABORDAGEM DO CONCEITO DE HIPÉRBOLE COM BASE NA

ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO
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A proposta desta oficina para professores é um desdobramento de uma experiência realizada com turmas
do terceiro ano do ensino médio do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (Coltec da
UFMG), no ano de 2015. Uma das autoras deste trabalho, que é professora efetiva de Matemática da
instituição, em conjunto com três estagiárias do curso de licenciatura em Matemática da UFMG, plane-
jaram e desenvolveram uma aula expositiva dialogada para introduzir e explorar o conceito de hipérbole
em sala de aula.

Para essa aula, um dos aspectos inicialmente considerados foi o da análise do conteúdo proposto no
livro didático adotado pelo Coltec. Essa análise nos levou a perceber a necessidade de adequarmos e
complementarmos esse conteúdo, visando introduzirmos o conceito de hipérbole de maneira compreensiva
aos alunos do ensino médio. Ressaltamos que o livro didático serviu de suporte na preparação e execução
da aula pelas docentes e de referência para os alunos.

Tendo em vista os retornos positivos que tivemos dos alunos e de docentes que presenciaram o relato de
experiência de Pinto et al. (2016), propomos essa oficina, almejando familiarizar os professores do ensino
médio com uma abordagem em que se prioriza compreender o conceito de hipérbole, pouco explorado
em livros didáticos desse ńıvel de ensino. Como esperamos mostrar ao longo da oficina, o uso criterioso
de material manipulável pode propiciar aos participantes uma experiência na qual o conceito de hipérbole
seja cuidadosamente desenvolvido.

Inicialmente indagaremos, em diálogo com os professores participantes, a respeito tanto da aprendi-
zagem das cônicas no tempo do ensino médio e da Graduação, quanto da docência na escola básica. A
seguir, descreveremos e analisaremos abordagens do conceito de hipérbole propostas em diferentes livros
didáticos. Tentaremos indicar alcances e possibilidades, em relação ao conceito almejado, sugeridos no

17



livro do aluno e nas orientações metodológicas no manual do professor. Na sequência, ministraremos
uma atividade para introduzir o conceito de hipérbole utilizando material manipulável, tomando como
referência o trabalho de Pinto et al. (2016). Finalmente, realizaremos uma discussão em plenária.

Esperamos propiciar, mediante essa oficina, uma reflexão pelos professores a respeito das suas práticas
pedagógicas e da importância de eles analisarem os livros didáticos utilizados na instituição de ensino e
motivá-los a adequarem abordagens de conceitos matemáticos propostas nos livros.
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