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Resumo:
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos livros didáticos adotados pelas escolas públicas da
SEED/DEA, para os anos iniciais do EF, quando da escolha dos livros didáticos no PNLD 2013/2014/2015, bem como
apresentar resultados de análises iniciais feitas sobre o conteúdo programático “Adição e subtração com reserva” em
livros didáticos e questionários preliminares a professores da rede.  Para a realização da pesquisa foram feitos
levantamentos no site do FNDE/MEC, análises dos livros didáticos do PNLD 2013/2014/2015 e aplicação de
questionários preliminares a professores/as do 5º ano do EF.  Concluímos que a forma como o conteúdo é apresentado
nos livros didáticos analisados, não favorece a construção de uma argumentação justificativa em sala de aula. 
 
Palavras-chaves: Argumentação – anos iniciais do Ensino Fundamental – Livro didático
 
Resumen:
 
            El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de los libros de texto adoptados por las escuelas
públicas en el SEED/DEA, para los años iniciales del EF, cuando de la elección de los libros de texto en el PNLD
2013/2014/2015, así como la presentación de resultados de los análisis iniciales en el plan de estúdios “Adición y resta
con reserva” en libros de texto y cuestionarios preliminares a maestros de las escuelas.  Para los estúdios de
investigación se hicieron en el sitio del FNDE/MEC, análisis de los libros de texto del PNLD 2013/2014/2015 y aplicación
de cuestionarios preliminares a maestros/as del 5º año del EF. Llegamos a la conclusión  de que la manera como el
contenido se presenta en los libros de texto analizados, no favorece la construcción de una argumentación justificativa
en classe.
 
Palabras-claves: Argumentación – Primeros años de la escuela primaria – libro didáctico.
 
 

Introdução
 
Os processos de ensino e aprendizagem e as relações de trabalhado passaram por mudanças significativas nas últimas
décadas, o que influenciou mudanças nas necessidades de aprendizagem e no desenvolvimento de competências por
parte dos alunos, em especial na capacidade de argumentação e resolução de problemas matemáticos. 
Para que ocorra uma construção de conceitos matemáticos sólidos por parte dos alunos, os processos de ensino e
aprendizagem, as interações com os/as professores/as e com os mais diversos ambientes e materiais de aprendizagem,
devem ser mediados por processos argumentativos que levem a uma compreensão relacional, que vai muito além de
resolver uma questão simplesmente aplicando fórmulas (instrumental), mas sabe explicar o porquê do processo ocorrer
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daquela maneira e os significados da aplicação realizada.
Por isso se torna necessário refletir sobre as contribuições do livro didático de Matemática no apoio à fala do/a
professor/a no processo de argumentação justificativa em aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental
e como esses/as profissionais compreendem a construção das justificativas que utilizam.
Pois compreendemos que os/as professores/as possam levá-los à compreensão através de suas argumentações e que,
quando estabelecem uma comunicação ela se encontra carregada de argumentos para sustentar as suas convicções e,
provocar a construção de conceitos novos pelos seus alunos.
O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos livros didáticos adotados pelas escolas públicas da
rede estadual de Sergipe circunscritas à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) nos anos iniciais do Ensino
Fundamental (EF), quando da escolha dos livros didáticos no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
2013/2014/2015, vigente até a presente data, bem como apresentar resultados de análises iniciais feitas sobre o
conteúdo programático “Adição e subtração com reserva” realizado em livros didáticos aprovados pelo PNLD e a partir
de aplicação de questionários preliminares a professores da rede. 
Para a realização da pesquisa foram feitos levantamentos no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) do Ministério da Educação (MEC), análises a livros didáticos do PNLD 2013/2014/2015, e aplicação de
questionários preliminares a professores/as do 5º ano do EF, visando delinear os próximos passos da pesquisa e
estabelecer relações com os dados encontrados no livro didático.
 
1. O Grupo de Pesquisa: Processos de Argumentação no Ensino de Matemática
 
            O Grupo de pesquisa “Processo de Argumentação no Ensino de Matemática” foi fundado em agosto de 2013 por
professores/as pesquisadores/as em Educação Matemática do Departamento de Matemática (DMA) da Universidade
Federal de Sergipe (UFS), tendo como líderes o professor doutor João Paulo Attie e a professora doutora Georgiane
Amorim Silva, se configura um grupo da área de Educação que conta com a participação de doutorandos/as,
mestrandos/as e graduandos/as em Matemática e/ou Educação Matemática e com professores/as da educação básica,
dentre os quais estão os autores deste texto.
            Esse grupo surgiu das inquietações advindas da prática de ensino de Matemática e de reflexões sobre os
processos de ensino, com o desejo de dedicar-se a  analisar a variável da argumentação, observando o seu processo
de construção e consolidação, mas sempre em apontar caminhos possíveis para a melhoria dos mesmos.
O objetivo geral desse grupo é o de “produzir reflexões sobre usos da argumentação no ensino de matemática a partir
da análise de práticas pedagógicas no ensino de matemática na educação básica e superior, investigando a mediação
da argumentação na construção da formação inicial e do ensino de matemática, em materiais didáticos e ambientes
escolares” (PROJETO DE PESQUISA, 2013).
            Dentre os objetivos específicos iniciais da atual pesquisa desenvolvida pelo grupo, encontram-se o de: “Depois
de efetuada uma classificação dos modos de argumentação, buscar indícios dos vários modos na formação inicial, em
livros didáticos de Matemática e ainda nas interações entre professor e alunos”(PROJETO DE PESQUISA, 2013), com
base no qual iniciamos a coleta dos dados ora apresentados de forma parcial.
            Os principais referenciais teóricos que apoiam a pesquisa que hora desenvolvemos são: MONTEIRO & SANTOS
(2013), SALES (2011), DUVAL (1993), BALACHEFF (1988), CARMO & CARVALHO(2012) e TOULMIM (2006).
            Dentre as metodologias utilizadas pelo grupo em suas atividades estão presentes as:
 
Reuniões de estudo, discussões e análises, visando o aprofundamento dos conceitos fundamentais, pretendemos
escolher livros didáticos de matemática do ensino básico, com prioridade aos escolhidos pelos últimos PNLD, por sua
abrangência. Além disso, contemplamos a possibilidade de realização de entrevistas, aplicação de questionários,
observações e análises das interações ocorridas em sala de aula, visando compreender se e como os professores
elaboram sua argumentação e de como este processo se dá efetivamente. (PROJETO DE PESQUISA, 2013)
 
            Neste recorte específico utilizamos o trabalho com livros didáticos do 5º ano do EF e aplicação de questionários,
para buscar uma compreensão de como os professores elaboram seus processos de argumentação.
 
2. Uso da argumentação no ensino de Matemática
 
Os trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa estão ancoradas nas teorias dos autores já apresentados sobre
argumentação.  Estes estudos iniciaram-se na área do direito e foram progressivamente sendo utilizados em outras
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áreas do conhecimento, inclusive na área do ensino, que é o caso em questão.
A argumentação é um conceito utilizado pela Teoria Antropológica do Didático (TAD), debatida amplamente na área de
Educação Matemática, que se configura um objeto ostensivo que é utilizado para demonstrar uma ideia ou conceito
(objeto não ostensivo) para torná-lo acessível: “Argumentar é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e é também a
ação de justificar por que se faz” (SALES, 2011, p. 1). Para a TAD, quando utilizamos uma técnica, fazemos uso de uma
tecnologia (argumento), que deve estar embasada em uma teoria. Daí, a necessidade do/a professor/a possuir um
conhecimento teórico vasto sobre aquilo que ensina, para construir e sustentar a argumentação que será utilizada por
ele/a em suas aulas de Matemática.
Para Sales (2011), baseado em Toulmin (2006) e Meyer (2008), entre outros, quanto aos objetivos, a argumentação se
divide em explicação e justificativa. Enquanto a primeira se configura a argumentação, sem a intenção de convencer,
quando não há emissão de juízo de valor, que ocorre em uma resposta a um pedido de informação ou a um
esclarecimento, a segunda (justificativa) explica com a intenção de convencer e necessita de uma organização de
ideias.
Os/as professores/as devem perseguir dentro dos processos de ensino a construção de uma argumentação justificativa
junto aos estudantes, para que ocorra uma aprendizagem consistente.
 
 
3. Livros didáticos escolhidos
 
            Reconhecendo o papel e a importância do livro didático como recurso de ensino no dia a dia das salas de aula
dos anos iniciais do EF e do impacto que as informações veiculadas por eles na construção da argumentação do/a
professor/a, realizamos uma pesquisa dos livro distribuídos junto às escolas da rede estadual de Sergipe que fazem
parte da DEA no PNDL 2013/2014/2015, com o objetivo de identificar quais os mais adotados por escola dentro deste
grupo.
            Listamos a seguir a quantidade de escolas adotantes por título de livro do 1º ao 5º ano do EF.
TABELA 1
TÍTULO: A conquista da Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 18 (dezoito)
Francisco Souza Porto Santos Dumont General Valadão
Poeta Garcia Rosa Ruy Eloy São Cristovão
Senador Leite Neto Alceu Amoroso Lima Coelho Neto
General Siqueira J. da Ribeiro Filho Lourival Baptista
Manoel Dionísio Santana Áurea Melo Lucila Moraes Chaves
Arthur Fontes Manoel Franco Rodrigues Dórea
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 2
TÍTULO: Porta Aberta - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes:  11 (onze)
João Paulo II Myriam Oliveira Melo 11 de Agosto
São João Bosco Maria do Carmo Alves Bilac Pinto
Benedito de Oliveira São José Euvaldo Diniz Gonçalves
8 de Maio Santa Terezinha 0
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 3
TÍTULO: Projeto Buriti - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 7 (sete)
Armando Rollemberg Jackson de Figueiredo Francisco Portugal
24 de Outubro Augusto Maynard Judite Oliveira
Frei Esmeraldo
Fonte: MEC/FNDE
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TABELA 4
TÍTULO: Ápis - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 6 (seis)
 João Bosco Lima Dom José Vicente Távora Geraldo Barreto Sobral
André Mesquita Senador Lourival Fontes São Francisco de Assis
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 5
TÍTULO: Conhecer e Crescer - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 2 (dois)
Mestre Euclides Acrísio Cruz
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 6
TÍTULO: A escola é nossa - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 2 (dois)
José Augusto Ferraz Olímpia Bittencout
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 7
TÍTULO: Fazer, compreender e criar – Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 2 (dois)
Jornalista Paulo Costa São Lourenço
Fonte: MEC/FNDE
TABELA 8
TÍTULO: Aventura do saber - Matemática
Quantidade de Escolas Estaduais adotantes: 1 (um)
Clodoaldo de Alencar
Fonte: MEC/FNDE
 
            O levantamento apontou que as escolas que receberam livros didáticos de matemática dos anos iniciais do EF
totalizavam 49 (quarenta e nove) e que o livro didático mais adotado foi o livro descrito a seguir:
Título: A conquista da matemática
Autores: José Ruy Giovanni Júnior
Editora: FTD
Edição: 1ª ed.
Cidade: São Paulo
Ano de Publicação: 2011
 
4. Discutindo os porquês
 
            O grupo de pesquisa realizou a construção de uma lista de perguntas que apontavam possibilidade de início das
discussões sobre argumentação no ensino de Matemática envolvendo vários conteúdos programáticos em todos os
níveis da educação básica.  Dentre eles versava a pergunta: Por que, na subtração, “pedimos emprestado”? E, por que,
na adição, utilizamos o “vai um”? Essa pergunta está relacionada ao conteúdo programático: adição e subtração com
reserva, que está presente entre os algoritmos que devem ser ensinados nos anos iniciais do EF.
            A partir da pergunta elaborada, partimos para algumas incursões iniciais, aplicando questionários preliminares a
professores/as do 5º ano do EF, que servirão como base para os encaminhamentos futuros da pesquisa e análises da
forma como livros didáticos presentes no grupo dos adotados pelas escolas estaduais da DEA apresentam esses
conteúdos e existem indícios de argumentação explicativa ou justificativa.
 
4.1. A fala dos professores
 
            Quando lançamos o questionamento sobre: Por que, na subtração, “pedimos emprestado”? E, por que, na
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adição, utilizamos o “vai um”?, a três professores/as que ensinam Matemática no 4º e 5º ano do EF, o fizemos na
intenção de obter nas respostas desses/as profissionais caminhos norteadores para o prosseguimento da pesquisa. 
            A professora A, não se deteve especificamente ao “pedir emprestado” ou “vai um”, mas demonstrou a
necessidade de, em ambos os casos os alunos entenderem a posição do número no quadro valor de lugar para poder
operar com os mesmos e estabelecer a relação de ordem.  Em sua fala afirmou que: “dessa forma o aluno entende
melhor porque pedimos emprestado e porque o número deve mudar de ordem”.
            O professor B, explicou que “pedimos emprestado porque o minuendo nunca pode ser menor que o subtraendo”,
demonstrando como pedimos emprestado à dezena quando estamos operando na ordem das unidades e
sucessivamente para as demais ordens.
            Já a professora C exemplificou a pergunta com uma adição com reserva para justificar a sua resposta: “porque
os números devem ficar em sua própria casa decimal”, pois, segundo ela não seria possível colocar em uma única
ordem um número com dois algarismos e, portanto, se faz necessário separar as unidades na “casa das unidades” e
dezenas abaixo de dezenas e assim sucessivamente.
            Nos chamou a atenção o fato de nenhum dos/as professores/as que responderam as questões estranharem as
expressões “pedir emprestado” e “vai um”, utilizando-os, inclusive, em suas respostas, endossando o fato de que eles
utilizam esses termos nas suas argumentações em sala de aula. Esse fato, quando não acompanhado de uma
explicação detalhada do que vem a ser “pedir emprestado” e “vai um”, pode levar a geração de erros conceituais dos
processos aditivos, uma vez que no caso do “pedir emprestado”, o que de fato acontece é a diluição de 1 dezena em 10
unidades menores e no caso do “vai um” acontece o processo inverso, quando 10 unidades menores são compiladas
em 1 dezena.
 
4.2. As adições e subtrações com reserva nos livros didáticos
 
            Para a realização das análises, selecionamos dois livros dentre os adotados pelas escolas estaduais da DEA.  O
primeiro foi “A conquista de Matemática” (adotado por 18 escolas) e o segundo foi “A escola é nossa: matemática”
(adotado por 2 escolas), ambos aprovados pelo PNLD 2013/2014/2015. 
Livro: A conquista da Matemática
Autor: José Ruy Giovanni Júnior
Série: 5º Ano
Ano: 2011
Título da unidade analisada: Operações com Números Naturais
Sessão analisada: Situações de adição
Páginas: 44 a 46
Pergunta: Por que, na adição, utilizamos o “vai um”?
Resposta do grupo: “vai um” significa, na verdade “vão dez”, pois o 1 representa a
compilação de 10 unidades em 1 dezena.
Descrição da explicação
A sessão inicia-se com a apresentação de um problema envolvendo a realização de uma
festa junina, onde os objetos arrecadados pelas turmas de uma escola valiam pontos para
as mesmas.  Em todas as situações demonstradas as operações de adição exigiam dos
alunos a realização de “adição com reserva”.  Para explicar a realização do cálculo do
algoritmo o autor apresenta o mesmo dentro de um quadro valor de lugar, onde aparecem
as quantidades que mudaram de ordem.
 
A explicação do “vai um”
Na imagem apresentado na p. 45 do livro, o autor apresenta o cálculo necessário para
somar 935 + 865 dentro de um quadro valor de lugar onde o algarismo 1 que passou da
ordem das unidades para a ordem das dezenas, aparece grafado em azul, sem nenhuma
explicação adicional.
Análise da argumentação apresentada
O autor não apresenta nenhuma explicação complementar que justifique o porquê de o
algarismo mudar da ordem das unidades para dezenas, dezenas para centenas e centenas
para unidades de milhar, não dando nenhuma pista para que o aluno construa o
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compreensão do conceito e de como o professor pode encaminhar a explicação em sala de
aula.
Pergunta: Por que, na subtração, “pedimos emprestado”?
Resposta do grupo: Pedir emprestado é “diluir” 1 dezena em 10 unidades.
Título da unidade analisada: Operações com Números Naturais
Sessão analisada: Situações de subtração
Páginas: 48 e 49
Descrição da explicação
Utilizando a mesma temática das festas juninas, o autor apresenta uma situação-problema
sobre a arrecadação de cada barraca existente na festa.  Em seguida, ilustra a operação de
subtração dentro de um quadro valor de lugar, onde é necessário realizar a diluição de
dezenas em unidades, onde aparecem os números que são formados, destacados por cor
diferente, sem nenhuma explicação adicional.
 
A explicação do “tomar emprestado”
Na imagem apresentada pelo autor na pag. 49 do livro, aparece, inicialmente, um quadro
demonstrando o total arrecadado com as vendas nas barracas da festa junina e em seguida
apresenta os gastos com os custos da preparação, propondo que se calcule o lucro obtido
na mesma. Para isto demonstra a subtração de 10.672 – 2896 dentro de um quadro valor de
lugar, onde as quantidades que são diluídas em unidades menores aparecem grafadas em
azul e circuladas para dar destaque, sem nenhuma explicação adicional.
Análise da argumentação apresentada
O autor apenas demonstra por meio da ilustração que os números se reagrupam em novas
ordens mas não apresenta nenhuma explicação complementar que justifique o porquê de o
algarismo mudar da ordem das unidades para dezenas e assim sucessivamente, não dando
nenhuma pista para que o aluno construa o compreensão do conceito e de como o
professor pode encaminhar a explicação em sala de aula.
 
Livro: A escola é nossa: matemática
Autor: Fábio Vieira Santos, et. al.
Série: 5º Ano
Ano: 2011
Título da unidade analisada: Adição e subtração
Sessão analisada: Adição
Páginas: 44

 

Pergunta: Por que, na adição, utilizamos o “vai um”?  
Resposta do grupo: “vai um” significa, na verdade “vão dez”, pois o 1 representa a compilação
de 10 unidades em 1 dezena.  

Descrição da explicação
Este livro didático inicia a unidade sobre adição abordando o tema a partir de um problema
envolvendo deslocamento, que em seguida é formatado utilizando o algoritmo conforme a
ilustração abaixo, onde aparece um procedimento de transformação de unidades em dezena.
 
A explicação do “vai um”
 
Na imagem apresentada na página 44, o autor faz a pergunta sobre quantos quilômetros 
precisaremos percorrer entre duas localidades. Propondo a soma de 429 + 525, organizando a
adição em um quadro valor de lugar e também em organização mais simples, identificando os
termos da adição (parcelas e soma), onde aparece o algarismo 1, que passou da ordem das
unidades para a ordem das dezenas, mas não apresenta nenhuma explicação adicional. No livro
do professor há a presença de uma tarja orientadora, para que se proponha ao aluno a realizar a
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adição no ábaco.
 
Análise da argumentação apresentada
O autor se limita a demonstrar dentro de um quadro valor de lugar sem trazer nenhuma
explicação adicional para o aluno e nem mesmo “dica” para o professor.  Trabalhando o cálculo
pelo cálculo e demonstrando interesse pelas nomenclaturas do processo de adição.

 

Pergunta: Por que, na subtração, “pedimos emprestado”?  
Resposta do grupo: Pedir emprestado é “diluir” 1 dezena em 10 unidades.  
Título da unidade analisada: Adição e Subtração
Sessão analisada: Subtração
Páginas: 53

 

Descrição da explicação
Na mesma unidade 3, a subtração é abordada a partir de um problema que, ao ser demonstrado em
forma de algoritmo, usa o procedimento de transformação (diluição) de uma dezena em dez unidades.
 
A explicação do “tomar emprestado”
Na figura encontrada na página 53, o autor relata que para comprar uma geladeira à vista é preciso
retirar o valor do desconto que será de R$ 45,00 de um valor de R$ 980,00. Propondo a subtração de
980 – 45, organizando a subtração em um quadro valor de lugar como também organizando de uma
maneira mais simples, identificando o minuendo e o subtraendo para se chegar a diferença ou resto.
No quadro valor de lugar, aparece a diluição de uma dezena em dez unidades através do corte do
algarismo 8 e da colocação do algarismo 7 sem explicações adicionais. O autor também orienta ao
professor que estimule o aluno a realizar a subtração no ábaco.
Análise da argumentação apresentada
O autor faz a apresentação do tema sem nenhuma explicação adicional, limitando-se a
demonstrar dentro do quadro valor de lugar e sem usar nenhum argumento.  Preocupasse com a
nomenclatura e orienta ao professor a utilizar o ábaco para demonstrar o procedimento, ficando
a cargo do mesmo a explicação.

 

 
5. Algumas conclusões
 
Levando em conta que a pesquisa encontra-se em fase inicial, visando delinear os próximos passos da mesma e
estabelecer relações com os dados encontrados no livro didático, apontamos que as expressões “vai a um” e “tomar
emprestado”, presentes na questão apresentada aos/às professores/as, esteve também presente em suas falas, mas
não se fazem presentes nos livros didáticos analisados.  A fala dos/as professores/as demonstram uma maior
preocupação em apresentar ao aluno argumentos convincentes da necessidade de mudança de ordem dos algarismos,
diferente do que ocorre nos livros. 
            Os dois livros apresentados se utilizam dos mesmos recursos para apresentar os conteúdos relacionados com a
questão estudada: o quadro valor de lugar.  E além dele, não apresentam nenhuma informação complementar para o
professor e para os alunos.  Sendo que, o segundo recomenda a demonstração usando um recurso material
manipulativo (o ábaco) para a demonstração do procedimento.   Apesar dos dois livros analisados, não favorecerem a
argumentação justificativa, alertamos para o fato de que, entre os livros avaliados pelo PNLD 2013/2014/2015 há livros
com argumentações mais consistentes, mas os mesmos não estão entre os adotados pelas escolas da rede estadual
sergipana que fazem parte da DEA.
            Nesses casos o/a professor/a não pode contar com o livro didático com um recurso complementar para a
construção de uma argumentação justificativa, uma vez que os mesmos só se preocuparam em apresentar as questões
operatórias com o algoritmo de resolução, sem apontar os porquês de ocorrerem daquela maneira, não dando
significado e aproximando-se mais de uma compreensão instrumental e com ausência de argumentação.
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