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Resumo: Este trabalho é um excerto de uma dissertação de mestrado em andamento. O material de análise que
compõe este trabalho é formado pelos livros didáticos de matemática do ensino médio, aprovados no PNLD de
2018. Como pressuposto teórico e metodológico utilizaremos a análise de discurso, inspirada nas teorizações de
Michel Foucault. O objetivo deste trabalho é identificar como o tema “cuidado com a saúde” aparece nos livros
didáticos de matemática, servindo como justificativa dos autores das obras para contribuir com a constituição da
cidadania dos estudantes. Selecionamos imagens dos livros didáticos de matemática que apresentam esse cuidado
com a saúde e, com isso, concluímos que o cidadão saudável é aquele que cuida de si por meio de hábitos
específicos.
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Introdução
Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado da primeira autora, orientada pelo
segundo autor, em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Destacamos a importância da formação cidadã e/ou formação para cidadania nos livros
didáticos de matemática do ensino médio, pois é um assunto muito abordado e que vem
ganhando espaço dentro dos livros. Temos seções específicas que desenvolvem atividades com
essa temática no livro, além dos conteúdos matemáticos o livro vem apresentando formas de se

Anais do XIII SESEMAT https://sesemat.wordpress.com/ e-ISSN: 2448-2943

trabalhar nessa formação cidadã, que ultrapassa conteúdos matemáticos. Além do mais que os
livros, pois eles estão com contato direto com o aluno.
O objetivo deste trabalho é identificar como o tema “cuidado com a saúde” aparece nos
livros didáticos de matemática, servindo como justificativa dos autores das obras para contribuir
com a constituição da cidadania dos estudantes.

Referencial teórico - Metodológico
Para desenvolvimento deste trabalho, tomamos como material empírico os livros
didáticos de matemática aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018
(BRASIL, 2017), do Ensino Médio, onde foram aprovadas oito coleções, cada uma contém três
volumes totalizam vinte e quatro livros.
Em consonância com Foucault, tomamos a análise do discurso como pressuposto
teórico-metodológico. Assim, segundo Foucault, a análise de discurso,
[...] consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos
de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar as coisas. É
esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso
fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 1987, p. 56).

Resumidamente, a partir daqui apresentamos as etapas da pesquisa.
Primeiramente, realizamos um detalhamento de todas as coleções aprovadas pelo PNLD
de 2018, sem fixar os olhares para o conteúdo e ver o que emergiria deles. Para isso, dividimos
os livros em três partes para serem analisadas, sendo:
•

primeira parte: as apresentações e os sumários;

•

segunda parte: desenvolvimento dos capítulos;

•

terceira parte: manual do professor.

A intenção de dividir nessas partes foi apresentar como uma riqueza de detalhes vem
sendo apresentados em todas as coleções que foram aprovadas pelo PNLD de 2018 e, com isso,
irmos delimitando nosso material de análise da pesquisa.
Nestas fases, detalhamos como vem sendo apresentadas as coleções, assim como
capítulos, números de páginas de cada exemplar e detalhando o que emergiria no livro didático
e analisando o que neles iam chamando a nossa atenção e que poderiam potencializar a nossa
pesquisa.
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Desta forma, fomos analisando as demais coleções e o que nos chamou a atenção foram
as seções que abordavam a formação para a cidadania. Ao olhar os livros, percebeu-se a questão
da cidadania/formação do cidadão e isso foi aguçando a curiosidade, fazendo com que
buscássemos nos livros o que eles trazem como sendo essa formação cidadã.
Sendo assim, após a primeira e terceira parte já realizadas, partimos para olhar o que o
livro apresenta como sendo a formação para a cidadania. Será que os livros apresentam seções
específicas para a formação para a cidadania, ou não? Ou será que são informações em meio
aos exercícios matemáticos?
Com isso, pensamos em analisar o manual do professor e decidir, a partir disso, qual(ais)
coleções usar para a pesquisa, ou seja, fazendo uma espécie de seleção dos livros. Poderíamos
estar desperdiçando a oportunidade de encontrar dentro do livro atividades relacionadas à
cidadania, as quais seriam interessantes para a pesquisa e que poderiam ter passado
despercebidas aos nossos olhos, durante a análise do manual do professor. Sendo assim, com
os 24 livros didáticos de matemática, propomos olha-los um a um para ver, no desenvolvimento
dos conteúdos, o que iria emergir deles, tentando identificar o que os autores chamaram de
formação para a cidadania.
O critério de seleção das coleções para análises foi bem simples: olhando o livro inteiro,
fomos selecionando aqueles que continham uma seção que trabalhasse com a temática de
formação para a cidadania e/ou formação cidadã.
Para finalizar nosso material de análise, além de irmos em busca do que encontramos
no manual como sendo a formação para a cidadania, analisamos o que o Guia do PNLD 2018
de matemática apresentava de cada coleção como sendo para a formação para a cidadania. Isso
nos ajudou a reforçar nossas escolhas, a partir da avaliação feita pelo PNLD.

Análises
De posse do material para a análise (24 livros), descartamos 6 livros que não continham
seções específicas para a formação cidadã. Desse modo, ficamos com um total de 18 livros.
Nesses livros didáticos de matemática aprovados pelo PNLD de 2018 (BRASIL, 2017),
percebeu-se uma preocupação em relação à saúde para a formação para a cidadania, como
incentivo às práticas de exercícios físicos, bem como também a preocupação com a
automedicação, a obesidade, tabagismo.
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A seguir, trazemos alguns excertos dos livros didáticos que apresentam essa
preocupação.
Figura 1: A preocupação com o excesso de peso da população

Fonte: Dante (2013, v.1, p.68)

Esse excerto do livro do Dante nos apresenta várias informações relacionadas à
preocupação com a obesidade, bem como com as causas de como ela acontece em nosso
organismo. Assim, nos apresenta formas de como saber se estamos acima ou abaixo do peso
”ideal”, por intermédio do cálculo do índice massa corporal. Sendo essa obesidade um fator que
pode contribuir para que doenças sejam contraídas, como a pressão alta, diabetes, dentre outros.
Para evitar a obesidade da população brasileira, nosso livro didático traz sugestões para
não entrar para o índice de obesos da população. Dentre essas sugestões, está fazer exercícios
físicos regularmente, bem como ter uma alimentação saudável e regrada, como mostra a figura
2.
Figura 2: Para ser mais saudável, tenha uma rotina.

Fonte: Dante (2013, v.1, p.69)
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Além disso, Balestri (2016) apresenta que a prática de esportes apresenta muitos
benefícios à saúde, como o controle da pressão, perda de peso.
Figura 3: Pratique exercícios

Fonte: Balestri (2016, v.1, p.19)

Sendo assim, se MOVER E FAZER exercícios físicos regularmente LEVARÁ O
cidadão a obter vários benefícios, como a perda de peso, melhorar suas articulações e, assim, a
sua qualidade de vida. Além disso, explora outras melhorias que esta imagem apresenta. Se
movimentar melhora a pressão arterial, bem como pode fazer cair o índice de massa corporal.
Figura 4: Movimente-se!

Fonte: Chavante (2016, v.3, p. 228)
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Mesmo praticando exercícios regularmente para evitar doenças e mesmo fazendo
exercícios, se outros hábitos não saudáveis, como fazer uso de derivados do tabaco, não forem
evitados, o livro adverte para que iremos continuar prejudicando a nossa saúde, podendo
contrair outros tipos de doenças como câncer, além de poder desenvolver problemas
respiratórios.

Figura 5: Tabagismo

Fonte: Balestri (2016, v.1, p.150)

Figura 6: Doenças causadas pelos derivados do tabaco

Fonte: Balestri (2016, v.2, p.164)

Além disso, o livro traz uma espécie de didática do medo, mostrando que o hábito de
fumar é uma das principais causas de mortes com mais de 50 doenças causadas pelo uso de
produtos derivados do tabaco.
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Figura 7a: Seja consciente: evite o tabagismo

Fonte: Souza (2016, v.1, p. 154)

Figura 7b: Analisando com cidadania o tabagismo

Fonte: Souza (2016, v.1, p. 155)

A figura 7b é parte da 7a, e nos chama atenção, que Souza (2016) apresenta duas
propostas de análise a serem feitas da atividade da figura 7a, que são: “analisando com
cidadania” e “analisando com matemática”, onde nesse excerto apresentamos a analisando com
cidadania. Neste excerto o autor sugere para o aluno na parte da análise com cidadania do
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tabagismo, onde questiona os mesmos se já fizeram uso de produtos derivados do tabaco, bem
como as desvantagens de se usar.
Figura 8: Cuidados com a pressão

Fonte: Chavante (2016, v.2, p. 36)

Esta outra figura apresenta como é o cuidado com a pressão arterial e que um aparelho
de aferir pressão digital que pode ser adquirido pelo próprio cidadão para o controle da pressão
arterial na sua própria casa, para manter o controle de quando ela está alta ou baixa.

Figura 9a: Seja consciente e cuide da sua pressão
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Fonte: Souza (2016, v.2, p. 42)

Figura 9b: Analisando com cidadania a pressão arterial
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Fonte: Souza (2016, v.2, p. 43)

Nesta parte, mostrada na figura anterior, são mostrados quais são os cuidados
necessários para manter a pressão adequada e há instruções sobre a necessidade de ter uma
alimentação saudável, pois isso irá contribuir para não se ter essa doença, assim como a prática
de atividades físicas. Em outras palavras, para ser um cidadão saudável é preciso fazer
atividades físicas, ter uma alimentação saudável e evitar os produtos derivados do tabaco.

Considerações
Neste trabalho, nos propormos a analisar os livros didáticos de matemática do ensino
médio aprovados pelo PNLD de 2018. Nosso material são as seções que abordam a temática da
formação para a cidadania. A partir desse critério, analisamos seis das oito coleções aprovadas,
com o objetivo de identificar como o cuidado com a saúde aparece nos livros didáticos de
matemática para a constituição da cidadania.
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Apresentamos a ênfase, existente nesses livros, para a constituição do cidadão saudável.
A partir dessas imagens, podemos dizer que o cidadão saudável é aquele que tem uma
alimentação saudável, regrada e balanceada, que não faz uso de cigarros e derivados do tabaco,
que pratica atividades físicas regularmente. São essas atitudes que vão evitar doenças como
câncer, doenças cardiorrespiratórias, obesidade, dentre outras.
Assim, os livros didáticos de matemática analisados podem ser vistos como um manual
que orienta a conduta dos estudantes, ensinando, juntamente com os conteúdos matemáticos,
maneiras de se comportar e de ser cidadão no mundo contemporâneo. Esses livros normatizam
práticas que também estão ligadas à constituição de uma moral e de valores que estão em
consonância com o que é desejado de um cidadão da nossa época.
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