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Resumo: Este trabalho busca identificar as argumentações de professores de Matemática do

ensino médio quando ministram aulas sobre representações gráficas das funções quadráticas e

fazer uma reflexão sobre tais argumentos, por meio de uma pesquisa realizada com professores de

Matemática do município de Salgado. Optei por um estudo de caso de natureza qualitativa e

abordagens bibliográfica e exploratória, dispondo da entrevista semiestruturada como meio para

obtenção dos dados da pesquisa. Autores como Sales (2011) e Toulmim (2006) foram utilizados

para dar embasamento teórico ao trabalho. As conclusões apontam para a insuficiência de

argumentos justificativos nas aulas de Matemática sobre gráficos de funções quadráticas, além de

mostrar a necessidade da elaboração de argumentos desse tipo para o processo de ensino e

aprendizagem. Palavras-chave: Argumentação. Professores de Matemática. Gráficos. Abstract:

This paper aims to identify the arguments in a discussion of high school mathematics teachers

when they teach classes on graphic representations of quadratic functions and to reflect on such

arguments, through a survey of mathematics teachers in the city of Salgado. We chose a case

study of a qualitative nature and bibliographical and exploratory approaches, making use of the

semi-structured interview as a mean of obtaining research data. Authors such as Sales (2011) and

Toulmim (2006) were used to give the theoretical foundation of work. The findings point to the

lack of supporting arguments in Mathematics classes about quadratic function graphing as well as

showing the need to prepare such arguments to the process of teaching and learning. Keywords:

Discussion. Mathematics teachers. Graphics.

1.Introdução A ideia de investigar sobre as argumentações que o professor de Matemática utiliza
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no ensino da representação gráfica das funções quadráticas tem base em minha experiência como

estudante do ensino básico. Os professores do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do

ensino médio simplesmente afirmavam que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola,

deixando de apresentar qualquer justificativa para essa afirmação. Naquele tempo, não me

preocupava em questionar o que era dito como verdade nas aulas de Matemática. No entanto,

desde quando iniciei a licenciatura nesta área, pude entrar em contato com o caráter lógico e

fundamentado dessa disciplina e me dei conta de que, em Matemática, tudo que se afirma precisa

de uma prova. Não quero dizer com isso que tudo no ensino básico deva ser provado, porém o fato

é que, a meu ver, existem justificativas para todas as afirmações em Matemática e os professores

precisam estar preparados para dar argumentos apropriados a seus alunos, sejam eles

questionadores ou não. Essa noção veio através de leituras realizadas ao longo do curso, como por

exemplo, dos Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos finais do ensino fundamental de

Matemática - PCN (BRASIL, 1998), Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio de

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - PCNEM (BRASIL, 2000), Orientações

Curriculares para o ensino médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias

(BRASIL, 2006) e de autores como Dante (2010). Por meio delas constata-se que o ensino da

Matemática pautado apenas na palavra do professor, que simplesmente faz afirmações sem

apresentar justificativas, não é recomendado e atrapalha o alcance de seus objetivos. Por isso o

professor deve sempre trabalhar com as ideias e os conceitos matemáticos intuitivamente, além de

levar o aluno a conhecer o porquê das coisas para que aprenda com significado e construa uma

maneira de pensar que lhe seja útil para exercer a cidadania. Depois que entrei na academia,

exercitei a postura de não aceitar toda e qualquer afirmação como verdadeira, pois, na ciência, é

preciso exigir as provas. Tendo essa noção da Matemática, espera-se que os docentes dessa

disciplina saibam provar os resultados dos conteúdos trabalhados no ensino fundamental e médio,

ou melhor, saibam dar boas justificativas a fim de que os estudantes também tenham uma visão

lógica dessa área do conhecimento, a qual se organiza por teoremas e demonstrações, e aprendam

a argumentar, uma das características essenciais para o exercício da cidadania, agregando valor

formativo com relação ao desenvolvimento do pensamento matemático e evitando algumas

concepções erradas sobre a Matemática, como achar que ela é um conjunto de regras sem

explicação, ou até mesmo “mágicas”. Dentro desse contexto, e tendo em vista o objetivo de

investigar os argumentos utilizados no ensino de funções e suas representações gráficas, busquei

conhecer como se desenvolve esse ensino no município de Salgado, nas aulas do ensino médio.

Esses dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, nas quais procurei saber

quais os argumentos utilizados pelos professores de Matemática que atuam na referida fase

escolar desse município ao ensinar a representação gráfica das funções quadráticas. Em relação às

escolas, como parti da hipótese de que a região não seria uma variável determinante na pesquisa,
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optei por realizar o trabalho no município de Salgado, por ser o lugar onde fiz todo o meu ensino

básico. Minhas questões eram as seguintes: Como será que os professores trabalham a informação

de que o gráfico da função quadrática é uma parábola?

Simplesmente fazem essa afirmação ou também explicam o porquê de ser essa a representação

gráfica?

O que responderiam a um aluno que perguntasse por que os gráficos são assim?

O que diriam a outro que ao ligar pontos que fizessem parte do gráfico de uma função quadrática

tivesse feito uso de segmentos de retas, não obtendo uma parábola?

E, por fim, se eles justificam esses porquês, será que seus argumentos são logicamente válidos e

adequados para alunos do ensino médio?

Para analisar a situação, apoie-me em conceitos de argumentação, definida por Sales como sendo

“toda expressão do raciocínio podendo ser uma simples explicação ou uma tentativa de convencer”

(SALES, 2011, p. 2). Essa definição já apresenta dois aspectos que subdividem os tipos de

argumentos de acordo com seus objetivos: a argumentação explicativa e a argumentação

justificativa (TOULMIM, 2006). Enquanto, no primeiro tipo de argumentação, não aparece

nenhuma base em que se apoie o convencimento, no segundo tipo de argumentação, além do

convencimento, busca-se também mostrar as causas para o que se quer convencer.

2.Argumentação Se tomarmos como base os referenciais nacionais em relação ao ensino de

Matemática, perceberemos como a questão da argumentação está presente. Segundo as

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio

para o Ensino das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias – PCN+ (BRASIL, 2002),

no mundo atual, que é tão competitivo, formar para a vida não significa somente capacitar pessoas

que saibam reproduzir dados e identificar símbolos, por exemplo. É preciso ir além disso ajudando

o estudante a saber se informar, se comunicar e argumentar. Mesmo se considerarmos a etapa

anterior, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais dos anos finais do Ensino Fundamental de

Matemática – PCN (BRASIL, 1998), o ensino dessa disciplina deve apresentar-se com alguns

objetivos relacionados às capacidades de se comunicar, solucionar problemas, tomar decisões,

fazer inferências, entre outras. Dessa forma, a competência em Matemática se mostra necessária

aos indivíduos, tanto para que eles saibam argumentar e assim tirar conclusões, quanto para que

ajam como consumidores prudentes, tomem decisões em suas vidas pessoais e profissionais e

saibam analisar o mundo do qual fazem parte, tendo assim mais condições de exercer a cidadania.

Portanto, é bastante recomendada uma abordagem no ensino que estimule as necessidades de

criação e utilização de argumentos seja por comunicação oral, escrita ou por expressões corporais

e de sua comprovação de forma a convencer. (BRASIL, 1998, p.31). Para que se possa planejar

um bom trabalho, que contemple os aspectos citados acima, faz-se necessário compreender o que

vem a ser argumentação. De acordo com Sales (2011), a argumentação é o produto ou o
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resultado das atividades ou processo de raciocinar. Existem vários tipos de argumentos e cada um

deles é produzido com objetivos distintos. Há aqueles que pretendem convencer com uma base

por trás desse convencimento como também os que não possuem esse caráter. Aos primeiros

denominamos argumentos justificativos, eles explicitam as causas que legitimam determinada

ação, comportamento ou acontecimento. Os demais são denominados explicativos e buscam

somente deixar mais clara a verdade mencionada e frequentemente fazem apelo unicamente à

intuição (BALACHEFF, 1988, apud MONTEIRO; SANTOS, 2013, p. 3). No ambiente escolar, a

distinção entre o justificar e o explicar não são tão claras, sendo muito habitual empregar o termo

explicação para ambos os processos argumentativos. Apesar de ser comum ouvirmos nos

corredores das escolas comentários do tipo: “O professor Fulano explica muito bem!” e “O

professor Sicrano não sabe explicar!” não podemos afirmar que somente a explicação está

presente no ensino, porém suponho a hipótese de que ela prevalece sobre a justificativa. Nas aulas

de Matemática, é muito frequente que o professor mostre somente como resolver problemas,

como determinar a área de um triângulo, como realizar as operações matemáticas de soma,

subtração, multiplicação e divisão com os diversos tipos de números, por exemplo. Muitas vezes,

ou quase sempre se esquece de mencionar o porquê de usar determinada fórmula e determinado

processo de resolução – podemos aqui considerar também a hipótese de que as justificativas não

façam parte do planejamento do professor. Esse fenômeno não é, a meu ver, restrito ao ensino da

Matemática. Nas aulas de História, normalmente, somente se elencam alguns fatos dum

determinado período não sendo estabelecida uma ligação entre eles, explicitando suas causas e

consequências. No ensino da Língua Portuguesa, regras são repassadas, porém quase nunca

justificadas. Notamos assim a predominância do uso dos argumentos explicativos no ensino, mas

parece inevitável que apareça a seguinte indagação: será que este é o melhor caminho a tomar

quando se quer desenvolver nos alunos as competências e habilidades citadas no início?

E o que fazer quando se é pego de surpresa frete a alunos questionadores, se a justificativa não

faz parte do planejamento do professor?

Uma das coisas que se tem como objetivo no ensino de Matemática é que os alunos possam ser

capazes de resolver vários tipos de problemas, de tomar decisões e analisar o mundo em que

vivem se utilizando de ferramentas desse campo do saber. Para o primeiro objetivo mencionado,

explicar o como fazer, sendo apresentadas somente as regras e quando se deve aplicá-las, ou

seja, utilizar uma argumentação explicativa, pode, eventualmente, ser suficiente. No entanto, para

se alcançar os demais se faz necessário saber o porquê das coisas, é aí que se torna imprescindível

a utilização da argumentação justificativa. Logo, consideramos que incrementar nas aulas

argumentos justificativos pode ajudar a formar melhores solucionadores de problemas, que sabem

tomar decisões mais conscientes e prudentes, além de conhecerem melhor o mundo em que

vivem, pois os estudantes se apropriariam ainda mais do conhecimento adquirido, passando a
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saber analisar mais adequadamente um maior número de variáveis envolvidas na situação a ser

resolvida, compreendida ou decidida. Além disso, podemos citar que há grandes chances de que os

estudantes passem a aprender, juntamente com o professor, a argumentar, se expressando

melhor, sempre sentido a necessidade de apresentar os fatos, suas causas e consequências, uma

característica bem valorizada em qualquer pessoa e que os ajudaria em outras atividades como,

por exemplo, produzir um texto dissertativo-argumentativo comumente solicitado em processos

seletivos, tais como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, concursos públicos, etc. Além

disso, certamente os ajudaria a exercer a cidadania, visto que seriam mais questionadores e

procurariam justificativas para questões de nossa sociedade. Dessa forma, consideramos que

todos os níveis de argumentos são importantes na construção do conhecimento. Eles devem estar

presentes e serem explorados no ensino de Matemática. Consideramos que

é preciso estimular os alunos a levantar hipóteses, construir conjecturas e

confirmá-las ou refutá-las de maneira logicamente aceitável. Dessa forma,

estaremos incentivando os estudantes a serem protagonistas na construção

de seu próprio conhecimento, fazendo-os percorrer, por caminhos

semelhantes aos dos matemáticos, o que pode gerar uma valorização do

que foi aprendido e que pode ser utilizado em seu cotidiano, escolar ou não,

valorizando também o trabalho dos matemáticos, tanto daqueles que há

tempos atrás escreveram a história desse campo do saber como também

dos que ainda hoje dão continuidade a esse árduo labor. (FRAGA, 2015, p.

14-15) Portanto, a utilização de argumentos justificativos nas aulas de

Matemática pode passar a ajudar os alunos a pensarem melhor e a serem

mais críticos, contribuindo na formação de novos cidadãos que saberão

tratar mais adequadamente as informações recebidas, além de despertar

neles o espírito investigativo passando a ajudá-los na construção do

conhecimento. 3.O ensino de funções O conceito de função, assim como

muitos outros na matemática, foi construído e modificado por diferentes

povos e estudiosos ao longo de vários anos de acordo com suas

necessidades e dependendo do conhecimento existente em cada época.

Desde os babilônios e gregos (2000 a. C) até o grupo francês Bourbaki, na

segunda metade do século XX, houve várias maneiras de se pensar numa

função. Atualmente, utiliza-se a definição atribuída a este grupo, que dá

ênfase à área da álgebra abstrata e pode ser expressa da seguinte forma:

“dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma

relação que indica como associar cada elemento x A, a um único elemento y

B” (DANTE, 2010, p. 75). Podemos perceber que essa definição é bem
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objetiva se restringindo, entretanto, a um contexto algébrico, se adaptando

perfeitamente à conjuntura acadêmica de um ensino universitário. Porém,

será que essa é a melhor forma de apresentar as funções a alunos do ensino

básico?

Sabemos que a matemática, enquanto campo do saber logicamente

estruturado possui uma linguagem formal própria, que se utiliza de termos e

símbolos exclusivos. Essa maneira de comunicar-se, peculiar da matemática,

muitas vezes pode ser considerada inapropriada para o ensino básico, pelo

menos para um primeiro contato com o objeto a ser estudado. Ávila (1985)

nos afirma que

“a preocupação excessiva com apresentações formais é uma falha grave no

ensino, pois atrapalha o desenvolvimento do aluno já que obscurece o que

há de mais importante na Matemática: as ideias” (ÁVILA, 1985 apud

CHAVES; CARVALHO, 2004, p.5). Sendo assim, antes de a definição formal

ser apresentada, consideramos que o professor deve trabalhar com “a ideia

intuitiva de função como correspondência, transformação, dependência

(uma grandeza em função da outra) ou resultado de um movimento” (LIMA,

2006, p.81), que foi justamente o que motivou o surgimento desse conceito

na matemática ao longo de sua história. É interessante fazer isso partindo

do conhecimento prévio dos alunos, de situações que eles já conhecem e

onde podem perceber a ideia de função, mesmo que ainda não

sistematizada. Pode-se, por exemplo, trabalhar a relação entre a quantidade

de unidades de um produto com o preço total a pagar por todas elas

(dependência) ou com a relação existente entre os elementos de uma

sequência numérica (transformação). Além disso, o professor deve “enfocar

a leitura, interpretação e construção de gráficos” (BRAGA, 2009, p. 39).

Outro ponto a ser considerado é relativo à importância da presença das

funções no currículo do ensino médio. O estudo de tal conteúdo contribui

para que o papel da Matemática na sociedade seja compreendido e

valorizado

à medida que possibilita aos alunos o desenvolvimento de formas de

raciocínio e comunicação, ao utilizar a linguagem algébrica e gráfica,

estabelecendo relações entre a matemática e a realidade, aplicando-as,

também, em outros domínios do conhecimento. (BRAGA, 2009, p. 38 - 39).

Dito de outra forma, podemos afirmar que estudar funções é importante
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para que os estudantes possam desenvolver o raciocínio e pensem de

maneira mais dinâmica, assim como também para conhecer sobre mais uma

ferramenta útil que os ajudará a compreender e resolver problemas do dia a

dia além de ajuda-los na compreensão da Física, por exemplo. Podemos

tratar as funções por meio de diversos registros de representação como

tabelas, gráficos e expressões algébricas. Eles

propiciam uma representação parcial, com especificações próprias e, quando

articuladas, permitem a complementaridade entre os registros,

possibilitando a compreensão de novos aspectos sobre esse objeto de

estudo. (BRAGA, 2009, p. 37). Percebe-se então que trabalhar funções com

os três tipos de representação em conjunto pode enriquecer o estudo e o

deixar mais proveitoso, não sendo uma atitude recomendável privilegiar

somente as expressões algébricas, pois “restringir funções à forma analítica

ou algébrica pode se constituir num obstáculo à aprendizagem do conceito

de função” (CHAVES; CARVALHO, 2004, p. 16). É só percebermos que ao

observar a expressão algébrica de uma função quadrática sequer

imaginamos que ela assume um valor máximo ou mínimo. Porém, essa

constatação é feita de imediato ao se observar o gráfico dessa mesma

função. Portanto, trabalhar também com tabelas e gráficos é muito

importante para a formação do conceito de função e é justamente nesse

movimento que os alunos podem vir a ser incentivados a argumentar

juntamente com o professor, sendo que esse último agente do processo

educacional deve produzir essa ação a partir de sua atuação, praticando-a

também. 4.Dados e discussão Considerando o objetivo deste trabalho, fiz

uso de uma abordagem qualitativa, que tem como característica voltar-se

para a “compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32), já que analisar as argumentações de

professores implica também estudar relações sociais entre eles e seus

alunos. Com relação às finalidades, fiz uma pesquisa exploratória, pois “este

tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o

problema, com vistas a torná-lo mais explicito” (GERHARDT; SILVEIRA,

2009, p. 35). Entendo ainda que possa ser admissível atrair as atenções dos

profissionais da educação e pesquisadores para o problema levantado. Para

as entrevistas, optei pela forma semiestruturada, pois dessa forma o

pesquisador
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organiza um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista,

podendo, de acordo com o desenvolvimento da entrevista, alterar a ordem

deles e, até mesmo, formular questões não previstas inicialmente

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p.121). Além disso, tem o poder de

intervir em alguns momentos fazendo com que o entrevistado esclareça

mais suas respostas, permitindo a existência de mais suporte para

identificar e refletir sobre seus argumentos sendo este o próximo passo

dado. Nossos sujeitos de pesquisa foram todos do sexo masculino,

possuindo idades entre 28 a 56 anos. Todas as escolas em que trabalham,

no ensino médio, são mantidas pelo governo estadual. Vale ressaltar, a

propósito, que, no município de Salgado, não há instituição privada que

ofereça esse nível de ensino. A fim de preservar a identidade dos

professores entrevistados, denominamo-los por A, B e C, cujo tempo de

docência, respectivamente, era de 16 anos, 24 anos e 4 anos. Todos eles

eram licenciados em Matemática e o professor B ainda possuía o diploma de

graduação em Engenharia Agronômica. Com relação à formação continuada,

B possuía especialização em Educação Matemática e C era mestrando em

Matemática. A análise dos dados colhidos nas entrevistas foi realizada

buscando identificar os argumentos dos professores, tomando como base,

entre outros, os conceitos defendidos por Sales (2011) e Toulmin (2006). A

pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso visto que a partir

dela não podemos generalizar nossas conclusões para todos os professores.

Nossos dados nos possibilitam fazer afirmações somente sobre Salgado,

mesmo tomando como hipótese que a situação possa não ser muito

diferente em outros municípios. Um dado que me chamou a atenção foi o

fato de que todos os sujeitos afirmaram que nunca houve algum

questionamento de seus alunos a respeito do fato de que os gráficos da

função quadrática é uma parábola. Esse dado deve nos servir como um

alerta, pois percebe-se que a situação continua a mesma vivenciada por

mim no ensino básico. Outro elemento comum aos três sujeitos da pesquisa

foi o fato de que todos eles iniciam sua abordagem fornecendo exemplos de

situações contextualizadas em que as funções seriam utilizadas para a

compreensão e a eventual resolução de algum problema colocado. Um dos

sujeitos, que aqui denominamos de professor B, se mostrou mais articulado

nesse sentido, apresentando, na entrevista, um repertório mais variado de

situações. O professor A foi o que, na entrevista, menos apresentou
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exemplos contextualizados, pois mostrava preferência por um caminho mais

teórico. Em dois casos, os dos professores B e C, os dados coletados nos

exemplos eram imediatamente transpostos para um plano cartesiano,

residindo aí a parte fundamental da explicação que ambos forneceram sobre

o fato de uma função quadrática ser representada por uma parábola. A

partir do momento em que os sujeitos foram colocados em uma suposta

situação, por meio de perguntas, em que precisariam justificar a seus alunos

a representação gráfica, apareceram diferenças significativas entre eles. O

professor C recorreu a dois tipos de argumentos que, segundo ele, seriam

suficientes para seus alunos. Primeiramente, afirmou que mostraria os

gráficos “a partir dos exemplos mesmo”, pois essa correspondência já

bastaria. Entretanto, continuou dizendo que, se isso não fosse suficiente, ele

iria comentar sobre o conceito de derivadas e tentaria justificar mostrando

que a derivada de uma expressão de 20 grau resulta em uma expressão de

10 grau. O professor admite a inadequação desse assunto para alunos do 10

ano do ensino médio, mas tentaria mostrar que essa justificativa existe, e

apontaria que o assunto não poderia ser compreendido por eles naquele

estágio. Consideramos como hipótese que essa abordagem poderia ser fruto

da formação do professor C, que estava cursando mestrado em Matemática.

O professor B recorre à seguinte afirmação: “toda função quadrática, do 20

grau, é uma parábola”. Consideramos evidente que não se sustenta como

argumentação justificativa. Finalmente, o professor A afirma que pediria a

seus alunos que escolhessem pontos em torno do vértice para mostrar que

as imagens não formariam uma reta, mas sim uma curva simétrica. Ainda

na entrevista os docentes foram questionados sobre o que responderiam se

algum aluno perguntasse: Professor, por que não podemos ligar os pontos

do gráfico da função quadrática por meio de segmentos de retas?

As respostas foram variadas. Inicialmente, O professor C disse que pediria

um tempo para pensar. Tentou elaborar uma justificativa envolvendo

derivadas, entretanto preferiu afirmar que não teria resposta. O professor B

diria que como na função quadrática domínios diferentes podem ter imagens

iguais, ao ligar alguns pontos da função não se obtém uma reta. Já o

professor A afirmou que procederia da seguinte forma: como entre dois

números reais existem infinitos números reais. Ele pediria para que o aluno

atribuísse a x um valor decimal entre dois números que já tenham seus

respectivos pontos representados no gráfico e aplicasse na função, quando
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ele fosse colocar o ponto (x, f(x)) no plano cartesiano perceberia que esse

não ficaria no segmento de reta anteriormente traçado. Para mostrar melhor

sua justificativa, o professor A completou dizendo que

eu mostro pra ele que, por exemplo, entre os números 1 e 2 aqui, se eu

quiser colocar o 1,3, por exemplo, ele vai dar em um lugar que quando ele

for olhar vai seguir na parábola. E nunca vai dar um segmento de reta.

Consideramos que a resposta dada pelo professor A é a que mais se

aproxima de uma argumentação justificativa, sendo, inclusive, o mesmo tipo

de resposta que já havíamos elaborado para esta questão. Consideramos

essa ser uma justificativa apropriada ao nível de ensino, visto que se o

processo descrito for repetido mais vezes dará ao aluno a ideia de que não

conseguiríamos ligar os pontos de funções quadráticas por segmentos de

retas. Esse argumento, mesmo não sendo suficiente para justificar ao aluno

que a maneira correta de ligar esses pontos é uma parábola, ao menos

revela que não pode ser por vários segmentos de reta. Dessa maneira, ao

menos a indagação do suposto estudante teria sido respondida de maneira

logicamente aceitável e adequada para o nível de ensino dele. Nota se então

que, nos casos estudados, os professores ainda não se mostram

acostumados a justificar espontaneamente os fatos de que o gráfico de uma

função quadrática é uma parábola. Suas respostas revelam que os mesmos

apenas explicam que é assim, partindo de alguns exemplos,

contextualizados ou não, e transferindo os dados para um plano cartesiano.

Essa situação supostamente poderia ser modificada em um caso pela

intervenção de um aluno. Consideramos que esses casos se caracterizam

claramente como situações do ensino em que se faz uso de argumentos

explicativos. 5.Considerações finais Como já foi comentado, um dos fatos

que me chamou a atenção nas afirmações de todos os entrevistados é que

nunca houve algum aluno que chegasse a perguntar o porquê de os gráficos

de funções quadráticas serem sempre parábolas. Constata-se a partir disso

que ainda é necessário despertar nos alunos a curiosidade, ou talvez, fazer

com que eles consigam deixar para trás uma postura em que os fatos

matemáticos não precisam ser provados. Na realidade seria fazer com que

eles, novamente, deixassem vir à tona a característica infantil de questionar

tudo, ou quase tudo. Infelizmente esta maneira de ser das crianças vai se

perdendo com o tempo, chegando a não estar tão presente nos estudantes.

Consideramos aqui, inclusive, o quanto um ensino pautado na memorização
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e na repetição pode estar relacionado a esse fenômeno. Alguns documentos

oficiais, como por exemplo os PCN dos Ensinos Fundamental e Médio

apontam para a necessidade de formar alunos que tenham a capacidade de

se informar, comunicar-se e argumentar (BRASIL, 2002, p. 9.). Apoiados

nesses documentos, notamos que não é necessário somente despertar a

curiosidade, mas também formarmos alunos questionadores, que não

fiquem somente com suas indagações para si mesmos, mas que se sintam à

vontade em fazer perguntas. Também é preciso alertar os docentes no

sentido de que é interessante que eles mesmos iniciem uma prática de,

sempre que possível, questionar o porquê de certas afirmações matemáticas

e organizar, em conjunto com a turma, justificativas compreensíveis e

logicamente válidas, começando assim um processo em que o estudante

aprende a argumentar e comunicar-se juntamente com o professor. É

possível que este seja o início de uma formação de alunos mais

questionadores, diferentemente do que fomos. Sendo assim, o ensino da

Matemática pode passar a ser um instrumento importantíssimo na

contribuição da formação de novos cidadãos. Visto que, ao saber

argumentar corretamente, de preferência a partir de argumentos

justificativos, os alunos passam a ser mais críticos, tratando de maneira

mais crítica as informações recebidas através dos meios de comunicação e

se tornando cidadãos mais autônomos em suas escolhas. Me lancei nessa

investigação também sem ter um argumento justificativo para as questões

levantadas. Ainda encontrei uma demonstração apresentada em um livro

didático do 1º ano do ensino médio, porém não considero adequada a

apresentação dessa prova aqui visto que para um argumento ser

considerado justificativo ele precisa convencer e, infelizmente, a

compreensão dessa demonstração não está ao alcance de todos os nossos

alunos, apesar de ser apresentada num livro criado e pensado para eles.

Talvez as questões levantadas neste estudo sobre as representações

gráficas das funções quadráticas sejam um tanto sofisticadas para serem

total e logicamente justificadas no ensino médio, porém há alguns

argumentos que, quando não provam completamente a afirmação, dão uma

considerável contribuição na ideia do comportamento da função. Os

argumentos do professor A seriam uma boa opção para que o aluno tenha

uma ideia de um tipo de comportamento que o gráfico não apresenta.

Apesar de ser natural o aluno imaginar que a conexão entre dois pontos
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será sempre um segmento de reta, o argumento, mesmo não provando que

o gráfico dá uma parábola, ao menos consegue mostrar que esse gráfico

não pode ser uma sucessão de segmentos de reta. Considero, de fato, que,

na Matemática há afirmações que não podem ser justificadas logo quando

delas tomamos conhecimento. Para compreendermos uma justificativa sobre

elas, por vezes é necessário ter o conhecimento de outros conteúdos além

de mais maturidade em relação à própria Matemática. No entanto, os

professores devem se esforçar para, nestes casos, não deixar sem respostas

as indagações de seus alunos, ao menos façam alguns comentários, mesmo

que esses se utilizem da intuição não sendo somente afirmações dedutivas.

Consideramos que explorar a intuição é importante, pois, em Matemática,

muitas vezes o entendimento por meio dela é mais acessível do que com a

dedução, processo argumentativo priorizado pelas ciências. A intuição

também pode mover, num primeiro instante, a construção do conhecimento.

Outra sugestão que damos, é o uso do computador com um software de

plotagem de gráficos, como o GeoGebra, por exemplo. O GeoGebra é um

software livre de Geometria Dinâmica, que reúne Geometria, Álgebra,

Cálculo e Estatística, podendo ser bastante útil no ensino e na aprendizagem

de vários conteúdos matemáticos, inclusive das funções. Chamo a atenção

para o fato de que esta abordagem não é suficiente para justificar que a

representação gráfica de uma função do tipo f(x) = ax² + bx +c é uma

parábola. Porém, considero que o computador é uma ferramenta poderosa

que, se for utilizada de maneira adequada, fornece ao aluno um excelente

olhar a respeito da representação gráfica desse tipo de função. Por exemplo:

fazendo uso do computador o docente pode repetir várias vezes o processo

descrito pelo professor A, para responder que não podemos ligar pontos do

gráfico da função polinomial do 2º grau utilizando segmentos de reta. Essa

será uma maneira mais rápida, fácil e eficaz que pedir que os alunos façam

o mesmo processo em seus cadernos. Portanto, podemos concluir que, se

quisermos formar cidadãos que tenham a capacidade de argumentar,

tornam-se necessárias algumas mudanças em relação à maneira de ensinar.

Se forem apenas explicadas as afirmações matemáticas, não se propicia ao

aluno um ambiente onde ele pode ter contato com argumentos justificativos

e assim possa aprender, juntamente com o professor e o restante da turma,

a produzir também esse tipo de argumento que é tão importante para sua

própria aprendizagem. Apesar de nem sempre ser possível incrementar nas
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aulas argumentos justificativos, fica para todos os professores, sejam eles

de Matemática, Física, Química, História, Língua Portuguesa ou qualquer

outra disciplina o desafio de, quando possível, fazê-lo. Além disso,

considerando as situações em que não temos condições favoráveis de dar

boas justificativas, pelo fato de o aluno precisar do conhecimento de outros

conteúdos ou de mais maturidade matemática, fica um segundo desafio:

pesquisar maneiras de proporcionar argumentos justificativos adequados

nessas situações.
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