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Neste trabalho, tivemos como objetivo identificar os processos de argumentação existentes no ensino
de Conjuntos, nos livros didáticos sugeridos pelo PNLD. 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 PNLD 2017, em relação ao conteúdo de Conjuntos, nosso foco principal, é
analisar o contexto histórico apresentado nas coleções. Verificamos a predominância de
argumentações explicativas, que incentivam a repetições de fórmulas, o que não consideramos
recomendável no ensino de matemática.
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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. Uma argumentação explicativa segundo Sales (2011), é

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)

Enquanto a argumentação explicativa mostra como o fato acontece, a argumentação justificativa mostra não somente como o fato
acontece, mas também o porque,

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)

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.

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.
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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 foco principal dentro do conteúdo, foi analisar o contexto histórico apresentado nas coleções. Verificamos a predominância de
argumentação explicativa, que incentiva a repetições de fórmulas, o que não consideramos recomendável no ensino de matemática.

Fundamentação Teórica

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. A partir dos artigos de (SALES, 2011) e (CARVALHO et al, 2016), chegamos a duas categorias de
argumentação, descritas anteriormente por Balacheff (1988), a argumentação explicativa e a argumentação justificativa. O
primeiro autor aponta uma confusão entre os termos argumentação e raciocínio e afirma que o raciocínio se expressa através
de argumentos e se reelabora através deles e por essa razão não devemos ter preocupação em fazer distinção entre ambos.

O autor defende que, argumentar “ é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e é também a ação de justificar porque se faz”
(SALES, 2011: p.01). São destacados vários autores que tratam da temática da argumentação de forma ampla, entre os quais
Toulmin (2006), Meyer (2008), Abreu (2006), Oléron (1987) e Plantin (2008).

Oléron, por exemplo, admite explicitamente que a palavra raciocínio admite duas significações: “De um lado ela [a palavra raciocínio]
designa as atividades ou o processo de raciocinar. Por outro lado, ela designa o produto ou o resultado dessas atividades”. Segundo
esse autor a materialização desse processo se dá por “meio de palavras, textos escritos que são transmitidos de um indivíduo para
outro” (OLÉRON, 1977, p.3-4, tradução do autor). É esse resultado do raciocínio que estamos denominando de argumentação e
entendemos que pode ser confundida com o próprio raciocínio, embora saibamos que haja diferenças não muito sutis entre ambos.
Sales (2011) afirma ainda que Argumentação não é um objeto matemático. Ela vem da Filosofia e do Direito. É toda expressão do
raciocínio podendo ser uma simples explicação ou uma tentativa de convencer.

Já a segunda autora, Carvalho (2016), apresenta uma pesquisa realizada em livros didáticos indicados pelo Plano Nacional do
Livro Didático (PNLD, 2014), que diz respeito aos conteúdos Potências e Frações, com discussões e análises, buscando
identificar e apontar os tipos de argumentação identificados, fundamentados em Sales (2011) e Toulmin (2006). Nos resultados,
é apontada a predominância de argumentação explicativa, que, no caso da matemática, incentiva uma cultura sedimentada na
utilização de fórmulas e de algoritmos, que não consideramos apropriada, pois não se faz necessário nenhum processo de
compreensão dos raciocínios envolvidos na utilização das fórmulas. A partir deste resultado, os autores propõem alguns tipos
de argumentação justificativa no que diz respeito aos conteúdos. O artigo mostra a importância da argumentação para alunos
e professores e como está sendo trabalhado o conteúdo nos livros analisados.

Em consonância com os textos citados, o trabalho de Junior & Nasser (2012) apresenta como se dá a compreensão e a aceitação
pelos professores das argumentações e justificações dos alunos. Além de mostrar como é a visão do professor em relação aos
conceitos de argumentação e prova, apresentados por alunos de escola Básica, na disciplina Matemática, os resultados
apontam que o ensino adotado não estimula o aluno a ser agente do processo de aprendizagem, mas sim um mero receptor de
dados e que os professores de matemática aceitam como justificativa apenas os cálculos desenvolvidos para comprovar um
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resultado matemático. Os autores ponderam que o professor de matemática também é vítima, pois durante sua formação
acadêmica, praticamente todos os resultados em matemática que lhe foram apresentados foram provados por meio da prova
rigorosa, seguido o modelo formal lógico - dedutivo. Apesar do texto não denominar os casos como de argumentação
explicativa ou justificativa, consideramos que esse modelo teórico pode ser adaptado às conclusões dos autores.

Outro texto do qual nos utilizamos, foi o de Nunes & Saddo (2013) e defende que a prática da argumentação pode se apresentar com
método que pode favorecer a compreensão de noções matemáticas. Os autores se fundamentam no modelo teórico de Toulmin (2006),
que postula um modelo onde é possível observar e contemplar o que pode ocorrer em uma sala de aula quando tratamos de
argumentações, considerando na estrutura de um argumento, elementos como afirmações, certezas, incertezas e refutações.

Vejamos a seguir:

Dados: que são nosso ponto de partida; Conclusão: as afirmações que
buscamos estabelecer como válidas; Garantias: que justificam a passagem
dos dados para a conclusão, cuja qualidade atribui maior ou menor força ao
argumento. Essa força aparece algumas vezes expressa por meio de
qualificadores – que, por sua vez, podem se apresentar na forma de
possibilidades ou impossibilidades. Nesse segundo caso, haverá a
necessidade de se estabelecer quais as situações em que as garantias não se
aplicam, ou seja, as condições de refutação; podemos ainda fazer uso
explícito ou implícito de apoios na forma de afirmações categóricas que
podem fundamentar nossas garantias. No caso da matemática, os apoios,
geralmente, aparecem na forma de regras e definições. (CARVALHO et al,
2016, p. 04)

Toulmin (2006), defende com este modelo que para realizar uma análise de argumentação, o que se deve considerar como argumento
adequado e convincente varia de acordo com o contexto. Nesse caso, fica nítido o quanto é importante a presença da argumentação já
nas séries iniciais. Douek e Pichat (2003) destacam que o processo argumentativo em sala de aula vem ganhando espaço em pesquisas
por diferentes razões, como por exemplo, a necessidade de uma aproximação, desde muito cedo, de competências que são relevantes
no processo de justificação; a exploração do potencial da interação social no desenvolvimento do conhecimento matemático e a
importância das competências de argumentação, ao nível do currículo, direcionadas para o aumento da autonomia intelectual dos
alunos.

Com base nos autores analisados, optamos pelas categorias de Balacheff (1988) e Sales (2011), pois, como nosso objeto de pesquisa
eram os livros didáticos, não consideramos pertinente utilizarmos a perspectiva de Toulmin (2006). Assim, desenvolvemos uma
pesquisa sobre o contexto histórico do conteúdo Conjuntos existentes nos livros didáticos de matemática do 6º e 7º ano do ensino
fundamental.

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.

Metodologia

O conteúdo Conjuntos 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).

Quanto à natureza, realizamos uma pesquisa básica. Para a coleta de dados foram utilizadas várias fontes de informação: revisão da
literatura sobre a temática, objeto de estudo em livros, artigos, dissertações e teses; trabalhos de conclusão de curso que discutem o
tema estudado, tendo como objetivo a compreensão dos processos argumentativos. Houve também um aspecto analítico, pois
realizamos análises críticas sobre os livros didáticos consultados.

A pesquisa compreendeu algumas etapas. Em um primeiro momento, o aspecto bibliográfico despontou, pois fizemos leituras e
discussões sobre conceitos relativos à argumentação e ao conteúdo de conjuntos.

Foram escolhidos livros através das indicações dos PNLDs (Plano Nacional do Livro Didático) 2017, onde os seguintes foram
selecionados:

• Praticando Matemática (Edição Renovada): Álvaro Andrini, Maria José Vasconcellos
• Matemática – Compreensão e Prática: Ênio Silveira
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• Vontade de Saber - Matemática: Joamir Souza, Patricia Moreno Pataro
• Projeto Teláris – Matemática: Luiz Roberto Dante

Em seguida, começamos a analisar quais os tipos de argumentação existentes nesses livros didáticos, nosso intuito foi, a partir dessas
análises, identificar o contexto histórico referente ao conteúdo “conjuntos”.

Descrição e Análise dos Livros Didáticos

Começamos a observar os livros didáticos propostos pelos PNLD 2017, o conteúdo Conjuntos, nos 6º e 7º 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 conteúdo, foi analisar o contexto histórico
presente nos livros didáticos.

Praticando Matemática. Andrini e Vasconcellos. Editora do Brasil

Inicia com os Números Naturais na página 13, com alguns balões com as seguintes frases:

Professor:

“ Vocês sabem por que as pessoas criaram os números”?

Aluno:

“ Para poder contar o que possuíam, os dias e as noites que passavam etc.”

Logo após o autor diz que

“usamos os números naturais para contar, ordenar, identificar...”

Consideramos que o autor justifica o desenvolvimento histórico que levou aos números naturais.

No capítulo 2, vem os Números inteiros, o autor aponta o exemplo de um saldo em um banco e sobre a temperatura de uma cidade.
Logo abaixo explica que, para resolvermos essas situações, utilizamos os números negativos.

Consideramos que, como historicamente os inteiros aparecem a partir das situações comerciais, o autor poderia ter explorado mais a
questão da dívida.

No capítulo 3 vem os Números Racionais e o autor inicia dizendo que já conhecemos as frações e que sua origem está ligada à
medida, e logo após traz uma imagem ilustrando frações e medidas.

Consideramos que o autor apresenta corretamente, do ponto de vista histórico, a relação entre a medida e os números racionais, mas
poderia ter explorado melhor esse fato.

Matemática – Compreensão e Prática. Ênio Silveira. Moderna

O autor inicia o primeiro capítulo com os Números inteiros, na página 13, onde mostra a temperatura na Antártida. Somente na página
seguinte ele mostra uma transação bancária, porém não explora a questão da dívida, que seria fundamental, ao nosso ver.

O capítulo 2 fala sobre os Números Racionais, traz uma revisão sobre os números inteiros e depois mostra que os números racionais
podem ser representados por uma fração. Dessa forma, não apresenta nem uma linha sobre a historia dos números racionais e nem
menciona sua relação com a medida.

O autor não fala sobre os números naturais.

Vontade de Saber – Matemática.Pataro&Souza, Editora FTD

Os autores trazem os Números Naturais e os Números Inteiros.

Em relação à história sobre os naturais eles apresentam uma situação de contagem, porém, em relação aos racionais, não apontam nada
sobre a medida.

O autor afirma que os números naturais também podem ser identificados como os números inteiros não negativos. Consideramos
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que o autor poderia acrescentar que os números inteiros surgiram da divida.

O autor inicia afirmando que: “ Vimos em anos anteriores que, ao dividimos um número inteiro nem sempre o resultado obtido é um
número inteiro” e segue com um exemplo.

Em relação à historia, ele sequer menciona que os números racionais surgiram com a necessidade da medida.

Convergências – Matemática. Eduardo Chavante, Editora SM

Em relação aos números naturais o autor inicia afirmando que desde pequenos os utilizamos para contagem, e aponta a
necessidade do ser humano em relação à contagem.

Em relação aos números inteiros, o autor não apresenta o fato de que surgem a partir da dívida, é o único autor que não fala
sobre a história da divida.

Em relação aos números irracionais, traz a história no final do conteúdo, falando sobre Pitágoras e comenta sobre com
surgiram a partir de uma medida, mas não apresenta uma justificativa histórica para o surgimento dos racionais.

SOBRE A PRESENÇA DO CONTEXTO HISTÓRICO:

LIVRO SIM NÃO OBSERVAÇÕES

PRATICANDO.
ANDRINI, 6º N, Z, Q Poderia explorar mais a relação dívida e negativos e da

origem dos racionais

COMPREENSÃO.
SILVEIRA, 7º Z, Q

Z: Apesar da contextualização com temperaturas, não traz a
causa histórica, a não ser brevemente, em um quadro
alternativo. Q: Contextualiza em várias situações, mas não
apresenta o contexto histórico.

CONVERGÊNCIAS
CHAVANTE, 8º N Z,Q

É incompleto, em relação ao Z e ao
Q,

pois não apresenta o contexto
histórico.

VONTADE.
SOUZA, 8º N, Z, Q

N e Z: Apresentam contexto histórico.

Q: Não apresenta contexto histórico.

Considerações Finais

Ao observamos a forma com que os livros didáticos propostos pelos PNLD abordam o conteúdo de Conjuntos consideramos
firmemente que é importante abordar os conteúdos de forma que o aluno possa entender e argumentar de forma justificativa, 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
histórico analisado, podemos perceber que a maioria dos livros trazem a história dos números naturais, números inteiros e números
racionais. De acordo com (CARAÇA, 2000), “os números naturais estão relacionados com a contagem, operação elementar da vida
individual e social”.

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 se resolve determinado
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conteúdo, já a argumentação justificativa mostra como resolve e porque se resolve dessa maneira. Dessa forma podemos perceber
que todos os livros trazem um pouco da história, mostrando como surgiram os números naturais (contagem), números inteiros
(divida) e números irracionais (medida).

Entretanto, consideramos que a ênfase dada ao contexto histórico, em todos os casos, é muito tímida, não se configurando uma
efetiva argumentação justificativa, ao nosso ver.
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