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Concordamos com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) quando diz que o aluno precisa
desenvolver sua capacidade de argumentar, apresentar e representar seus resultados com precisão.
Assim, este trabalho tem como objetivo relatar um estudo realizado, relativo à identificação das
categorias de argumentação presentes nos livros didáticos indicados pelo PNLD 2017, com relação
ao conteúdo de Equações do 1º Grau. Para fundamentar nossa pesquisa adotamos o entendimento de
autores como Balacheff (1998), Sales (2011) e Attie (2016). A pesquisa se deu através da leitura de
textos e da leitura e análise dos livros. Notamos que todos os livros verificados apresentaram uma
argumentação justificativa, que é a categoria que defendemos para uma melhor efetivação da
aprendizagem.
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1. Introdução

Percebemos que o ensino de matemática ainda carrega fortes traços do modelo tradicional,
caracterizado por uma sequência de ensino sustentado em três pilares, desnivelados entre si, e em
toda aula o professor tenta avançar de um para outro em uma sequência invariável. O primeiro pilar é
a chamada teoria e este é, ao mesmo tempo o pilar mais frágil, uma vez que essa teoria é apresentada
simplesmente como sendo as fórmulas e os algoritmos, que aparentam ter “caído do céu”, visto que
não apresentam justificativa mediante a sua existência. O segundo pilar representa a aplicabilidade
por parte do professor e se manifesta através dos exemplos, para verificar uma aplicação das
fórmulas apresentadas na teoria. O terceiro pilar é representado pelos exercícios, e prioriza
novamente a aplicação das fórmulas. Uma característica importante desse nível é que, geralmente, os
exemplos e exercícios não exigem um raciocínio dedutivo ou alguma criatividade por parte dos
alunos, pois representam apenas uma verificação do algoritmo.

Consideramos que tal forma de ensino, por mais que já esteja naturalizada, não seja a mais indicada,
podendo prejudicar os discentes, pois eles ficam limitados em seus conhecimentos e acostumados a
apenas reproduzir e, quando colocados em contextos (matemáticos ou não) diferentes dos quais
foram instruídos, muitas vezes, não conseguem aplicar os conteúdos que deviam ter sido aprendidos,
uma vez que durante todo o processo de ensino e aprendizagem o professor é o único sujeito ativo.
Os defensores do método tradicional consideram isso uma vantagem pelo fato do docente ser o
centro do processo, pelo motivo de assim possuir um maior controle das aulas (PINHO et al., 2010).

Alguns dos epítetos recebidos pela matemática, mediante a permanência desse método, são os de que
contém “-Contas muito grandes”, “-Dissociabilidade com a realidade” e “-Fórmulas sem sentidos”.
Uma metodologia calcada na repetição e memorização, limitada e frágil, e que à sombra de qualquer
dúvida, frequentemente apela para as mesmas respostas para contornar um questionamento de algum
aluno: “É por definição”, ou “Vocês só precisam saber que é desse jeito”, ou ainda “Vocês verão isso
mais tarde”.

Um dos princípios sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL,
1998) é que

O conhecimento matemático, deve ser apresentado aos alunos como
historicamente construído e em permanente evolução. O contexto histórico
possibilita ver a matemática em sua pratica filosófica, cientifica e social e
contribui para a compreensão do lugar que ela tem no mundo (BRASIL,
1997, p. 19).

Em outras palavras se faz necessário difundir para os alunos a noção de que a matemática é uma
ciência mutável e que as suas deduções, demonstrações e provas vem sendo aprimoradas com o
passar do tempo, é essencial apresentar como estas se modificam e porque elas se modificam.

Desse modo, concordamos que é importante que os discentes não sejam passivos no seu processo de
aprendizagem e que o professor seja capaz de lidar com essa situação, desempenhando papel de
mediador, entre o saber matemático e o aluno, tendo um sólido conhecimento não só dos conceitos,
como também dos processos envolvidos na construção do conteúdo. A Base Nacional Comum
Curricular, BNCC, também aponta para um caminho semelhante, quando afirma que uma das
competências que devem ser desenvolvidas para o estudante Educação básica é “argumentar com
base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns...” (BRASIL, 2018, p. 03).

Além dos papéis do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem, destacamos que o
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livro didático também tem grande destaque nesse panorama. A despeito da enorme influência da
Internet no cotidiano dos indivíduos, o livro didático é, por vezes, o principal material de pesquisa do
alunado e de consulta do docente. Consideramos correta a abordagem dos PCN (1998), segundo o
qual o processo de ensino deve abarcar nos conteúdos não só conceitos, como também
procedimentos e formas de raciocínio.

Em consonância com tal contexto, defendemos o uso da argumentação no ensino de matemática, pois
concordamos com Carvalho, Santos & Attie (2016, p.2), que defendem que essa utilização pode
auxiliar na formação social e pessoal dos alunos, pois se tornar um indivíduo argumentativo e crítico,
pode fazê-los mais autônomos em suas decisões, justamente pela compreensão mais efetiva do
alcance de seus conhecimentos.

Sobre o processo de argumentar nos debruçamos em duas categorias, que são inicialmente propostas
inicialmente por Balacheff (1998) e depois desenvolvidas por Sales (2011) e por Attie (2016): a
argumentação explicativa e a argumentação justificativa. A argumentação explicativa é uma
argumentação que não tem a intenção de convencer, apresentando um resultado final, estimulando o
uso de técnicas e delimitando seu objetivo em mostrar "como se faz". Já na argumentação
justificativa há uma organização das ideias e uma busca pelo convencimento, pois além de mostrar o
resultado final irá legitimá-lo, buscando justificar as técnicas usadas. Neste caso, o objetivo é mais
amplo, pois além de mostrar "como se faz", é necessário apontar também "porque se faz desta
maneira".

Assim, o presente trabalho teve como proposta a identificação e a análise das categorias de
argumentação presentes em alguns livros didáticos sugeridos pelo Plano Nacional do Livro Didático
2017 (PNLD), especificamente no conteúdo de Equações do 1º Grau.

2. Fundamentação Teórica

Para uma aproximação em relação ao tema, tomamos inicialmente a definição de argumentação
proposta por Balacheff (1998) e depois desenvolvidas por Sales (2011) e Attie (2016). Conforme o
Sales, a argumentação é toda a expressão do raciocínio, que vai de uma simples explicação a uma
tentativa de convencimento. Assim, é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e do mesmo modo
de justificar porquê se faz daquela forma.

Na matemática a argumentação é dividida em três níveis de profundidade: a argumentação, a prova e
a demonstração. A demonstração “se processa através de objetos matemáticos ostensivos visando
validar a relação que se conjectura existir entre objetos matemáticos não-ostensivos”; a prova não é
algo necessariamente rigoroso, “é uma explicação ou argumentação aceita por um grupo social” e a
argumentação é menos formal, mas usa objetos ostensivos para esclarecer ou convencer (Sales, 2011,
p.3).

Quanto aos objetivos da argumentação, podem ser divididos em duas categorias: Argumentação
Explicativa e Argumentação Justificativa. E é exatamente nessa categorização que nos
fundamentamos nas análises dos livros. Uma argumentação explicativa é definida por Sales como
sendo

uma argumentação sem intenção objetiva ou subjetiva de convencer. Não há
emissão de juízo de valor. Ocorre quando se responde a um pedido de
informação ou se processa um esclarecimento sobre um fenômeno, natural ou
social, presenciado. (SALES, 2011, p. 3)
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Acrescentaríamos que, em relação ao ensino de matemática, essa categoria de argumentação se
mostra bastante frequente, como, por exemplo, nos casos em que o professor apresenta uma fórmula
ou algoritmo qualquer e passa a solicitar a resolução de exercícios, sem contextualização histórica ou
social e também sem justificativa convincente para aplicação dessa fórmula. Mostra, desta forma,
como se aplica a fórmula ou o algoritmo sem, em nenhum momento, apresentar ou tentar fazer
compreender o processo que está por trás daquele elemento. Sobre a argumentação justificativa ou
justificatória,

essa argumentação consiste em explicar com a intenção de convencer. Há
toda uma elaboração prévia e a busca por uma organização das ideias.
(SALES, 2011, p. 3)

Neste caso, ponderamos que a expressão "intenção de convencer", utilizada pelo autor, pode ser
traduzida, em termos de ensino de matemática, para um convencimento através das propriedades
lógicas e da compreensão do processo que fundamenta o desenvolvimento e a utilização da fórmula
ou do algoritmo.

Ilustraremos tais argumentos usando o exemplo das Relações Trigonométricas. Sabemos que
sen²(x)+cos²(x)=1, essa fórmula, muitas vezes, nos é apresentada e já utilizamos a mesma para
resolver exercícios, essa seria um exemplo de Argumentação Explicativa. Porém, o que é deixado de
lado é a elucidação de ela ter êxito, ou seja, a Argumentação Justificativa. Pois então, obtém-se tal da
seguinte forma:

Como os alunos já conhecem o Teorema de Pitágoras, é natural relacionar
os eixos do seno e do cosseno com os catetos do triângulo retângulo, e, a
partir da utilização desse Teorema, chegar ao fato de que - sendo um cateto
igual ao seno do ângulo e o outro cateto igual ao cosseno do ângulo, e
ainda, com a hipotenusa igual a 1 - sen2(x) + cos2(x) = 1.(SANTOS, 2018, p.
11)

Então, consideramos que, a grosso modo, enquanto a argumentação explicativa busca mostrar “como
se faz”, a argumentação justificativa vai além, pois não somente apresenta o "como se faz", também
mostra e justifica os dados e informações do “porque se faz” daquela forma, visando um
convencimento dos procedimentos matemáticos utilizados pautado na lógica e não na simples crença
do aluno em relação ao seu professor. Como deve ser evidente, é essa última categoria que
concebemos como sendo fundamental para ser apresentada aos alunos, pois somente ela, ao nosso
ver, pode contribuir para torná-los verdadeiramente questionadores, mais autônomos na tomada de
suas decisões, e pode capacitá-los a buscar variadas estratégias para resolução de
situações-problema, sejam elas de sua sala de aula ou de sua vida cotidiana. Além disso, somos
amparados pelos PCN (BRASIL, 1998) quando reporta que um dos objetivos a ser alcançado no
ensino fundamental é,

comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar
resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da
linguagem oral e estabelecendo relação entre ela e diferentes representações
matemáticas. (BRASIL, 1998, p. 48)

Concordamos com o PNLD (Brasil, 2016) em relação ao enfoque de que existem quatro polos mais
importantes no processo de ensino e aprendizagem. O saber, que, no nosso caso, é caracterizado
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como o conhecimento matemático; o Professor, ao qual é dada a prerrogativa de determinar e
conduzir a agenda no processo de ensino; o Aluno, que pode ou não se tornar sujeito em seu
processo de aprendizagem e, por fim, o material didático, que no caso do documento em questão, é o
Livro didático, que portará esse saber e que está extremamente ligado a seu(s) autor(es).
Reconhecemos também que os quatros estão interligados e que, como já enfatizamos, é
principalmente através dessa obra didática que o(s) autor(es) irá(ao) dialogar com o professor e com
os alunos. Assim,

nesse diálogo, o livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado (a
Matemática); os métodos adotados para que os estudantes consigam
aprendê-lo mais eficazmente; a organização curricular ao longo dos anos de
escolaridade. (BRASIL, 2016, p. 13)

Dentre essas e muitas outras funções, vemos que, mesmo se considerando a desejável utilização de
outros recursos didáticos, o livro possui papel relevante na educação. Não é exagero enfatizarmos
que

embora seja um recurso importante no processo de ensino-aprendizagem, o
livro didático não deve ocupar papel dominante nesse processo. Assim, cabe
ao professor manter-se atento para que sua autonomia pedagógica não seja
comprometida. (BRASIL, 2016, p. 14)

Ou seja, o livro servirá como um, dos variados suportes que os docentes podem adotar para planejar
e executar suas aulas. Os mesmos devem sempre está buscando adaptar os conteúdos para a realidade
de cada grupo de estudante, a fim de torná-los mais compreensíveis e contribuir com o
desenvolvimento intelectual dos alunos.

3. Aspectos Metodológicos

Para início do trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de reunir alguns
dados e informações necessárias sobre o tema Argumentação, que nos serviram de base para a
realização da presente investigação nos livros didáticos. Feito isso, buscamos os exemplares de
matemática indicados pelo PNLD de 2017. Eram recomendadas onze coleções, mas optamos por
analisar apenas sete. Nossa justificativa por esta opção é o fato de que estas sete coleções eram as
mais utilizadas entre as escolas públicas de ensino fundamental na cidade de Aracaju-SE, de acordo
com uma pesquisa realizada há dois anos, pelo Grupo de Pesquisa Processos De Argumentação no
Ensino de Matemática. Após essa separação, os materiais foram analisados com o objetivo de
identificar a(s) categorias(s) de argumentação presente(s) neles.

As coleções analisadas foram:

Praticando Matemática, de Álvaro Andrini e Maria José Vasconcellos (Editora do Brasil);

Descobrindo e Aplicando Matemática, de Alceu dos Santos Mazzieiro (Editora Dimensão);

Compreensão e Prática, de Ênio Silveira (Editora Moderna);

Projeto Teláris, de Luiz Roberto Dante (Editora Ática);
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Coleção Convergências, de Eduardo Chavante (Editora SM);

Vontade do Saber, de Joamir Souza e Patricia Moreno Pataro (Editora FTD) e

Matemática nos Dias de Hoje - Na Medida Certa, de José Jakubovic e Marília Centurión (Editora
LEYA).

4. Descrição e Análise dos Dados

Em relação à álgebra, a palavra tem origem em um livro no qual é apresentada a resolução das
equações lineares e quadráticas (aritmética e geometricamente), além da regra de três, das proporções
simples e compostas, devido ao

matemático árabe Al-Kowârizmî, que no seu livro Hisâb al-jabr
w’al-muqa-balah, que significa "Ciência da restauração e do balanceamento",
aponta duas etapas do método para resolução das equações e apresenta uma
exposição sobre a resolução das mesmas. Al-Kowârizmî não utilizava
simbolismos, pois a linguagem ainda era fundamentalmente retórica, eram
utilizados apenas vocábulos já definidos para designar os elementos das
equações (SANTOS, 2019, p. 22).

As aplicações das equações do 1º grau são inúmeras e aparecem sempre que tivermos uma situação
em que pode ser estabelecida uma relação linear, em que um elemento é desconhecido. A
modelagem dessas situações pode acabar em uma função de 1º grau. Segundo os PCN de
matemática,

o estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o
aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização,
além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver
problemas. (BRASIL, 1998, p. 115)

Sabemos que para encontrar a solução de uma equação do 1º grau deve-se partir de uma equação
original seguindo-se uma sequência de equações equivalentes, ou seja, equações que possuem as
mesmas raízes. E para obtenção dessas equações equivalentes, as operações inversas desempenham
papel-chave (BRASIL, 2016, p. 32). Consideramos que essa abordagem utilizando as equações
equivalentes foi pouco explicitada nas obras.

A presença de exemplos utilizando o contexto da balança de dois pratos em equilíbrio foi bastante
frequente. Consideramos que o fato de acrescentar ou retirar elementos em ambos os pratos da
balança e eles manterem-se equilibrados foi facilmente associado à igualdade entre os dois membros
de uma equação. Durante a análise pudemos observar que a justificativa utilizada para a resolução
das equações era a mesma em todos os livros, embora cada autor denominasse a sua resolução a
partir de um caminho diferente: princípios aditivo e multiplicativo, recursos, propriedades, operações
inversas.

Para melhor compreender o método de resolução explicitado acima, ressaltamos que o mesmo
consiste em uma argumentação justificativa, exemplificaremos com uma equação genérica. Seja a
equação Image: C:UsersEvinhaAppDataLocalTempmsohtmlclip1<BR style=
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