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Neste trabalho, tivemos como objetivo identificar os processos de argumentação existentes no ensino de expressões aritméticas nos
livros didáticos de matemática. Utilizamos autores como Balacheff (1988), Sales (2011) e Attie (2016), para compreendermos a
importância do estudo da argumentação no processo de ensino, bem como das categorias de argumentação. Fizemos a análise em
livros didáticos indicados pelos Planos Nacionais do Livro Didático 2016 e 2018, em relação ao conteúdo de Expressões Aritméticas,
buscando apontar o (s) tipo(s) de argumentação, e de que forma esse conteúdo é apresentado nas coleções. Verificamos a
predominância de argumentações explicativas, que incentivam a repetições de fórmulas, o que não consideramos recomendável no
ensino de matemática.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/argumentacao_no_processo_de_ensino_e_aprendizagem_de_expressoes_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1. Introdução

Durante a nossa formação acadêmica em Matemática no ensino básico, nos deparamos com vários
métodos e fórmulas que nos são mostradas e muitas vezes não aparecem explicações do porque esses
métodos são como são, ou de como é que acontece esse processo. Em grande parte dos casos, são
privilegiadas, no ensino de matemática, a memorização e a repetição em detrimento da compreensão.
Segundo Pais (2006), essa prática é muito frequente nos primeiros anos do ensino fundamental e

aparecem com mais intensidade, quando o aluno é levado a fazer exercícios do
mesmo tipo, com base em um modelo fornecido pelo livro ou pelo professor.
[...] No alto de suas páginas de exercícios geralmente aparece um modelo a ser
seguido pelo aluno e logo abaixo, frases imperativas como: resolva, faça,
multiplique, calcule, some, seguidas de dezenas de exercícios do mesmo tipo,
em que a única forma de representação são os números e os símbolos da
aritmética [...] O resultado desse tipo de atividade é apenas o treinamento
incentivado pela crença de que o aluno pode compreender situações próximas do
modelo apresentado para, depois, aplicar o conteúdo (PAIS, 2006, p. 36 apud
CORDEIRO, 2015).

O aluno, na maioria das vezes, se acostuma com essa situação e a curiosidade, desvalorizada, começa
a desaparecer na sala de aula de matemática. O hábito de argumentar do professor quase não existe e
quando existe pode ser que a resposta obtida seja da forma: “é porque é assim mesmo, tem que ser
dessa forma, é assim que funciona”, ou então "é por definição". Associado a esse fenômeno,
encontramos professores que por vários motivos, a exemplo a falta de tempo, se utilizam do ensino
que titulamos tradicional para a sua prática em sala. Com isso, o ensino de matemática torna-se algo
mecânico, onde os alunos são envolvidos em um processo em que basta calcular e perdem sua
autonomia e direito de questionar e participar da construção do seu conhecimento. De acordo com
Brasil (1997),

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

Diante disso, consideramos que é cada vez mais importante que os professores estejam capacitados e
aptos a instigarem seus alunos a se tornarem mais ativos no seu processo de aprendizagem. Coligado
a isso, ressaltamos a importância das justificativas ou demonstrações (ou ainda provas) do que é
apresentado como um conteúdo "verdadeiro" para que as futuras gerações de alunos possuam mais
possibilidades para argumentar antes de tomar qualquer decisão, aproximando-se do objetivo de
serem cidadãos “críticos e conscientes”.

A argumentação segundo Sales (2011, p. 01) é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e pode ser
também a ação de justificar porque se faz. De acordo com esse auto, a partir da teoria de Balacheff
(1988), existem duas formas de argumentar, a argumentação explicativa e a argumentação
justificativa, sendo a primeira destinada ao simples convencimento de um fato ou fenômeno. Já a
segunda, não apenas se destina ao convencimento, mas também à apropriação do conhecimento das
causas que levam à ocorrência do fato ou fenômeno. Enquanto a argumentação explicativa mostra
como o fato acontece, a argumentação justificativa mostra não somente como o fato acontece, mas
também o porquê. Além das categorias propostas por Sales, estudamos também o modelo proposto
por Toulmin (2006), usado em diversas áreas do conhecimento, principalmente na área do direito, e,
na área do ensino, focado mais convenientemente no estudo dos argumentos nas aulas de
matemática.
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O livro didático é um recurso bastante importante no processo de ensino aprendizagem, pois serve
como um instrumento de apoio para o professor e como uma fonte de pesquisa para os estudantes.

Neste sentido, concordamos com Frison (SANTOS e CARNEIRO, 2006), quando estes afirmam que

o livro didático assume essencialmente três grandes funções: de informação,
de estruturação e organização da aprendizagem e, finalmente, a função de
guia do aluno no processo de apreensão do mundo exterior. Deste modo, a
última função depende de o livro permitir que aconteça uma interação da
experiência do aluno e atividades que instiguem o estudante desenvolver seu
próprio conhecimento, ou, ao contrário, induzi-lo a repetições ou imitações
do real. Entretanto o professor deve estar preparado para fazer uma análise
crítica e julgar os méritos do livro que utiliza ou pretende utilizar, assim
como para introduzir as devidas correções e/ou adaptações que achar
conveniente e necessárias. (FRISON, apud SANTOS e CARNEIRO 2006, p.
206)

O PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) foi criado em 1985, como uma consolidação das
políticas educacionais, desde 1929, relacionadas ao livro didático, após a edição do Decreto nº
91.542, de 19/08/85.

O principal objetivo do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) é subsidiar o trabalho pedagógico
dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos ativos no sistema
público da educação básica. Porém, não havia inicialmente uma preocupação com a qualidade desses
livros. Foi a partir de 1997, que uma comissão escolhida pelo MEC começa a analisar os livros com
um olhar mais relevante em relação à qualidade didático-pedagógica.

Consideramos importante enfatizar a importância das argumentações no ensino de matemática, pois
de acordo com Nunes e Almouloud (2013, p. 488), “a competência argumentativa abrange à
capacidade de comunicar, ouvir e agir de forma crítica e atenciosa, o que pode levar os discentes a
assumirem suas posições de forma esclarecedora”. A argumentação segundo Sales (2011, p. 01) é a
ação de fazer ou de mostrar como se faz e pode ser também a ação de justificar porque se faz.

Embora o tema da argumentação seja bastante discutido na área da Educação Matemática,
consideramos importante abordá-lo especificamente em relação a um conteúdo específico. Nos
estudos revisados, foi possível observar a diferença entre a ação de explicar e a ação de justificar,
sendo que esta primeira se refere à ausência da intenção de convencer o indivíduo das causas de
determinado procedimento, não há emissão de juízo de valor. Já a ação de justificar compreende,
além da explicação, também o convencimento, ou seja, no caso do ensino de matemática,
preocupa-se em exibir o porquê do procedimento. De acordo com Sales (2011), a partir de Balacheff
(1988), existem duas formas de argumentar, a argumentação explicativa e a argumentação
justificativa, sendo a primeira destinada ao simples convencimento de um fato ou fenômeno. Já a
segunda, não apenas se destina ao convencimento, mas também à apropriação do conhecimento das
causas que levam à ocorrência do fato ou fenômeno. Enquanto a argumentação explicativa mostra
como o fato acontece, a argumentação justificativa mostra não somente como o fato acontece, mas
também o porquê.

Consideramos que a utilização da argumentação nas aulas de matemática pode auxiliar na formação
social e pessoal dos alunos, pois saber argumentar e se tornar crítico em relação aos argumentos pode
fazer com que ocorra uma apropriação efetiva de conhecimento, além de proporcionar ao indivíduo
mais autonomia em suas decisões.

Nosso propósito, portanto, é identificar os tipos de argumentação utilizados pelos livros no conteúdo
de Expressões Aritméticas, onde nosso foco principal dentro do conteúdo é a prioridade das
operações. Além disso, elaboramos e apresentamos uma argumentação justificativa para o ensino
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desse conteúdo.

2. Fundamentação Teórica

Para uma clareza em relação ao tema, analisamos inicialmente a definição de argumentação proposta
por Balacheff (1988) e depois desenvolvidas por Sales (2011) e Attie (2016). Exploramos textos e
artigos sobre os tipos de argumentação explicativa e justificativa, tais como: Argumentação e
Raciocínio: Uma Revisão Teórica (SALES, 2011); Analisando Justificativas e Argumentações
matemática de Alunos do Ensino Fundamental (JÚNIOR; NASSER, 2012), O Modelo de Toulmin e
a Análise da Prática da Argumentação em Matemática (NUNES; SADDO, 2013), Argumentação no
Ensino de Matemática (ATTIE, 2016), dentre outros, sendo que, dentro das teorias da argumentação,
seguimos o modelo de Sales, por se mostrar mais apropriado para a análise dos livros didáticos, sem
o foco na sala de aula. Foram escolhidos livros através das indicações dos PNLDs (Plano Nacional
do Livro Didático) 2016 e 2018, posteriormente, começamos a analisar quais os tipos argumentação
existentes nesses livros, em relação ao conteúdo de expressões aritméticas, e elaboramos atividades
sobre esse conteúdo que utilizam argumentações justificativas e também aprofundamos a
compreensão do conceito de argumentação e suas classificações.

Consideramos que a utilização da argumentação nas aulas de matemática pode auxiliar na formação
social e pessoal dos alunos, pois saber argumentar e se tornar crítico em relação aos argumentos pode
fazer com que ocorra uma apropriação efetiva de conhecimento, além de proporcionar ao indivíduo
mais autonomia em suas decisões.

3.Metodologia

O conteúdo Expressões Aritméticas é apresentado em coleções do ensino fundamental. A pesquisa
pode ser caracterizada como qualitativo – exploratória que tem como “finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 27). Foram escolhidos livros através
das indicações dos PNLDs (Plano Nacional do Livro Didático) 2016 e 2018, entre outros que
optamos por observar porque são muito utilizados em escolas do nosso estado, onde os seguintes
foram selecionados:

• Matemática: Ênio Silveira, Cláudio Marques. Editora Mordena
• Pode Contar Comigo: José Roberto Bonjorno, Regina de Fátima Souza

Azenha Bonjorno. Editora FTD

• Porta Aberta: Marília Centurión, Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues. Editora FTD
• Matemática Atual: Antônio José Lopes Bigode. Editora Atual
• Eu Gosto: Matemática: Célia Passos, Zeneide Silva. Editora IBEP

Em seguida, começamos a analisar quais os tipos de argumentação existentes nesses livros didáticos,
e nosso intuito foi, a partir dessas análises, identificar os tipos de argumentação presentes no ensino
de expressões aritméticas no ensino básico.

4. Descrição e Análise dos Livros Didáticos

Começamos a analisar os livros didáticos propostos pelos PNLDs 2016 e 2018, sobre o conteúdo
de Expressões Aritméticas, nos 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, nos quais, primeiro
descrevemos em linhas gerais, o tratamento dado pela coleção e, nas Conclusões, analisamos se
há a presença da argumentação Explicativa ou da Justificativa. Nosso foco principal, dentro do
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conteúdo, foi a prioridade das operações.

• Pode Contar Comigo. Bonjorno, Azenha&Gusmão, Editora FTD
Este livro faz parte do PNLD 2018. O conteúdo intitulado “Expressões Numéricas” aparece no livro
do 4º ano do ensino fundamental. Os autores inicialmente apresentam uma situação do cotidiano,
sobre a vacina e o número de crianças que tomaram a vacina, tudo é apresentado em uma tabela.

Os autores apresentam alguns dados,

“18 crianças receberam vacina contra sarampo; 4 crianças a mais que o número de vacinas vacinadas
contra sarampo tomaram a vacina Sabin;

O número de crianças vacinadas contra gripe foi o dobro do número de crianças vacinadas contra
sarampo;

Foi vacinada contra tuberculose a metade do número de crianças que tomaram vacina contra
sarampo. ”

Após essas informações os autores mostram o total de crianças que tomou determinada vacina, e
apresentam o resultado da forma de um quadro:

Tipo de vacina Sarampo Sabin Gripe Tuberculose

Nº de crianças 18 18+4 2x18 18:2

Os autores montam uma expressão com as informações dadas:

“O total de crianças vacinadas nesse dia é dado pela expressão numérica:

18 + 18 + 4 + 2 x 18 + 18: 2”

Logo em seguida, apresentam duas meninas conversando, e, nas caixas de diálogo, aparecem as
seguintes perguntas seguidas de respostas:

“Como eu resolvo essa Expressão? ”

A outra garota responde:

“Efetue as multiplicações e as divisões antes das adições e das subtrações”.

Como podemos observar, a regra é apresentada sem justificativa para termos, em seguida, exercícios
de repetições. Consideramos que os autores começam de forma proveitosa o assunto, ao
apresentarem um exemplo contextualizado. Entretanto, desperdiçam uma oportunidade de
justificarem a prioridade das operações a partir desse exemplo.

• Porta Aberta, Centurión, La Scala&Rodrigues, Editora FTD
Este livro do 5º ano do ensino fundamental está na lista do PNLD 2018, e os autores apresentam o
conteúdo como “As expressões Numéricas” na página 110 e não traz conteúdo e exemplos, ou
melhor, traz alguns comentários em caixa de diálogos, é um dos únicos observados que não vem nem
com uma introdução, ou as “regras” como todos os outros trazem, pois já inicia com exercícios:

1. “Calcule o valor das expressões, seguindo as indicações das setas”.
Na caixa de diálogo ao lado, aparece o seguinte lembrete:

“Como já vimos, a adição e a multiplicação possuem a propriedade associativa”.
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Estes autores mostram em diálogos como resolver os exercícios propostos, porém não trazem
exemplo nenhum.

Na segunda questão do exercício, os autores pedem que se calcule o valor das expressões, resolvendo
primeiro o que está entre parênteses. Na caixa de diálogo, fazem um lembrete de como resolver as
expressões entre parênteses:

“Em Expressões com parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro deles”.

A partir daí apenas resolvem sem nenhum exemplo pra se copiar.

1. “Calcule o valor das expressões, resolvendo primeiro o que está entre parênteses.
a. 4 + (3 x 5) =
b. (4 + 3) x 5 =
c. (3 + 5) x (3 - 1) =
d. 5 – (4 : 2) =

A terceira questão pede para resolver as expressões, também sem nenhuma justificativa ou exemplo
anterior.

1. “Vamos resolver expressões.
a. Calcule a quantia em reais em cada clipe, seguindo as indicações das setas”.
2 x 50 + 5 =

10 + 3 x 20 =

2 x 100 + 2 =

Apesar de usar dinheiro para ilustrar a questão, a mesma se torna mera repetição, ou seja, não
justifica o porquê se faz dessa forma.

• Matemática. Silveira e Marques, Editora Moderna
O conteúdo intitulado como "Expressões numéricas", contendo adição, subtração e multiplicação,
aparece no capítulo 9, página 60. Este livro não faz parte do PNLD 2016 e 2018, mas optamos por
incluí-lo em nossa pesquisa pelo fato de que ele é muito utilizado nas escolas em nosso estado. Os
autores trazem as seguintes definições:

"1º efetuamos inicialmente as multiplicações;

2º efetuamos as adições e subtrações na ordem em que aparecem. ”

Em seguida, apresenta o seguinte exemplo:

"8 x 4 + 2 x 7 – 4 x 5 + 2 =

32 + 14 – 20 + 2 =

46 – 20 + 2 =

26 + 2 = 28"

A partir desse exemplo, os autores colocam uma caixa de diálogo que diz

“Não esqueça! ”,

Como se fossem comentar algo que já havia sido exposto. Entretanto, apresentam uma regra que
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nunca haviam comentado anteriormente:

"Ao resolver as operações, devemos obedecer à sequência dos sinais de associação:

1º ( ) parênteses

2º [ ] colchetes

3º { } chaves"

E apresentam mais um exemplo:

“10 x {8 + 5 x 6 – [3 x (6 – 2)] x 3} =

10 x {8 + 5 x 6 – [3 x 4] x 3} =

10 x {8 + 5 x 6 – 12 x 3} =

10 x {8 + 30 – 36} =

10 x { 38 – 36} =

10 x 2 = 20”.

A partir daí só aparecem exercícios, do tipo “efetue e resolva”. Os autores fornecem exemplos e
pede que a regra seja repetida, não apresentando em nenhum momento de onde vem a regra e nem
porquê se faz dessa forma.

• Matemática Atual, Bigode, Editora Atual
O conteúdo intitulado “Expressões Numéricas”, aparece no capítulo 2, na página 40. Este livro não
faz parte dos PNLDs 2016 e 2018, mas, da mesma forma que o anterior, decidimos analisá-lo por ser
bastante utilizado nas escolas em nosso estado. O autor inicia com uma situação problema, porém diz
que

"os matemáticos adotaram uma certa ordem”

Para fazer as operações nas expressões numéricas, que são as mesmas “regras” que os autores
anteriores.

“Otávio e Alice são irmãos. Otávio comprou 3 canetas de $ 500,00 cada, Alice comprou 4 envelopes
de $ 100,00 cada. Pagaram com uma nota de $ 500,00. Quanto receberam de troco?”

O troco pode ser representado pela seguinte expressão:

T = 5000 – ((3 x 500) + (4 x 100))=

5000 – (1500 + 400) =

5000 – 1900 =

3100

O autor diz que “ nesta expressão usamos subtrações, multiplicações e adições”.

Apesar de ter iniciado com uma situação cotidiana, consideramos que o autor perde a chance de
justificar a regra. Ao contrário, aponta apenas que "os matemáticos adotaram" a mesma.
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• Eu Gosto Matemática, Passos e Silva, Editora IBEP
O conteúdo intitulado com “Expressões Numéricas”, é apresentado no capítulo 8, página 96.

Os autores iniciam o conteúdo com a seguinte definição:

“Expressão numérica são números ligados por sinais de operação e de associação”.

"Em uma expressão numérica, se aparecem as quatro operações, efetuamos primeiro a multiplicação
ou a divisão e, em seguida, a adição ou a subtração, obedecendo à ordem em que aparecem”.

Apesar de ser a única coleção que traz uma definição do conteúdo, não apresenta justificativa alguma
para a utilização da regra.

1. Considerações Finais
Ao observamos a forma com que os livros didáticos propostos pelos PNLDs abordam o conteúdo de
Expressões Aritméticas consideramos firmemente que é importante abordar os conteúdos de forma
que o aluno possa entender e argumentar, que, segundo (SALES,2011) “é a ação de fazer ou de
mostrar como se faz e é também a ação de justificar porque se faz”. No contexto analisado, podemos
perceber que os livros não trazem os conteúdos de forma que os alunos possam argumentar, ao
menos de forma justificativa, pois nenhum deles justifica porque se faz, apenas mostram como faz e
pedem que os procedimentos sejam repetidos.

Observamos também se há a presença da Argumentação Explicativa que é o simples convencimento
de um fato ou fenômeno e da Argumentação Justificativa que não se destina apenas ao
convencimento, mas também à apropriação do conhecimento das causas que levam à ocorrência do
fato ou fenômeno; ou seja, a argumentação explicativa mostra somente como resolve determinado
conteúdo, já a argumentação justificativa mostra como resolve e porque se resolve dessa maneira.
Dessa forma podemos perceber que todos os livros observados trazem apenas a Argumentação
Explicativa, ou seja, mostram somente como resolver a expressão aritmética, mas não o porque se
resolve dessa maneira, 100% dos casos!

Por fim, apresentamos nossa sugestão de argumentação justificativa em relação à prioridade das
operações em uma Expressão Aritmética:

A questão que se apresenta é a seguinte: Por que, em uma expressão aritmética, resolvemos a
multiplicação antes da adição?

Por exemplo, como resolver a expressão 2 + 3 x 5 e, tão importante quanto, porque resolver dessa
maneira?

Observamos que poderiam haver dois caminhos diferentes: 1) somar 2 e 3 para depois multiplicar o
resultado por 5 ou 2) multiplicar 3 e 5 para depois somar o resultado com 2. À primeira vista, não
sabendo que caminho tomar, seríamos tentados a escolher o primeiro caminho, pelo fato de que, ao
lermos (da esquerda para a direita), é nessa ordem que aparecem as operações (a adição antes da
multiplicação).

Nesse caso, teríamos como resultado de 2 + 3 x 5 - 5 x 5 - 25.

No caso de escolhermos um outro caminho (multiplicação antes da adição), observamos que o
resultado seria 2 + 3 x 5 - 2 + 15 - 17.

Os resultados são diferentes e, desta forma, é preciso identificar qual deles está correto (e porquê).

Consideramos que, nesse caso, é necessário observar que há uma relação importante entre essas duas
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operações, pois a multiplicação pode ser definida como uma adição de parcelas iguais. Desta forma,
vemos que é possível definirmos multiplicação em função da adição. Já o contrário não pode ser
feito, ou seja, não é possível definirmos a adição como função da multiplicação. Ainda que, no caso
particular, por sabermos o resultado, poderíamos dizer que é possível sim, escrevermos uma adição
(2 + 3) como um produto (1 x 5), é necessário ponderar que isso somente acontece porque já
sabemos o resultado. Observemos que, em um caso diferente (em que não sabemos o resultado), é
possível transformar o produto (3 x a) na soma (a + a + a), mas não é possível transformar a adição
(2 + a) em produto!

E esse é o motivo que justifica a prioridade das operações, pois sempre será possível escrevermos
uma multiplicação como uma adição (em nosso exemplo, 3 x 5 = 5 + 5 + 5), mas não é sempre
possível escrevermos uma adição (em nosso exemplo, 2 + 3) como uma multiplicação.

Assim, teremos que

2 + 3 x 5 = 2 + 5 + 5 + 5 = 17

Logo, podemos apontar aqui que toda multiplicação pode ser escrita uma soma, sendo que o
contrário não acontece e esta é a justificativa para resolvermos uma multiplicação antes de uma
adição em uma expressão aritmética.

Ao observarmos os livros, podemos verificar que nenhum deles apresenta algum tipo de justificativa
para esse caso.
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