Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics, Vol. 5, N. 1, 2017.
Trabalho apresentado no CNMAC, Gramado - RS, 2016.

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied
Mathematics
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Introdução

Matrizes é um conceito presente no dia a dia e têm sua importância por fazer com que
informações de situações-problemas possam ser reunidas e organizadas. Para entender em
partes como o conceito de matrizes está sendo abordado nas escolas é importante a análise
do material didático utilizado. Segundo [1] os professores tem como apoio o livro didático
como o principal e muitas vezes o único recurso. [2] realizou uma análise do conteúdo de
matrizes presente nos livros didáticos, revelando que a forma como o conteúdo é exposto
não desperta interesse nos alunos por estes apresentarem somente teorias e técnicas.
Conforme [3] ao se analisar um livro didático busca-se encontrar no mı́nimo uma linguagem adequada, textos e exercı́cios relacionados com o cotidiano do aluno. Sendo assim,
neste trabalho buscaremos realizar uma análise praxeológica de alguns livros didáticos em
relação ao conteúdo de matrizes, e identificar se o livro é uma ferramenta adequada para
professor, proporcionando o desenvolvimento de habilidades para utilizar os conceitos matemáticos na resolução de problemas e aplicações para modular e compreender o mundo.

2

Metodologia

Para se obter os dados, foram analisadas as orientações e propostas curriculares, com
base no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foram obtidos dados para a seleção
dos livros. Optou-se então por analisar o livro [4]. O segundo livro didático adotado foi
o material utilizado por uma escola particular, sendo o Livro [5]. Após a seleção dos
livros didáticos, foi realizado o planejamento da análise praxeológica definindo assim oito
tarefas de acordo com as propostas curriculares. A partir das tarefas, foram identificadas
as técnicas apresentadas para a realização das tarefas, seguido pelo discurso teórico que
justifica a tecnologia com base nas propostas curriculares e a tecnologia com intuito de
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aprimorar as técnicas já definidas. Em seguida, foi realizada uma discussão crı́tica em
relação aos resultados obtidos.
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Resultados e Conclusões

Algumas das tarefas definidas para a realização da análise é identificar se matrizes estão
sendo trabalhadas de forma contextualizada e se há a apresentação dos diferentes tipos
de matrizes. Logo, nota-se que muitas das técnicas apresentadas pelos livros são equivalentes, onde não há uma apresentação clara e organizada dos conceitos. Os exercı́cios
são repetitivos, levando o aluno apenas a seguir as técnicas. Os livros falham em apresentar atividades investigativas e em grupos sendo elas essenciais no desenvolvimento do
raciocı́nio lógico e na criação de estratégias na resolução de problemas.
Portanto, temos que a análise realizada revelou que os materiais didáticos sempre
apresentam conceitos, técnicas e exercı́cios de fixação, porém o aprendizado parece se
dar de modo mecânico relacionado somente as técnicas, sem promover o desenvolvimento
das habilidades e competências exigidas pelo PCNEM [6], como a capacidade de aplicar
os conhecimentos de matrizes para resolver problemas cotidianos e aplicações em outras
áreas do conhecimento.
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