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Resumo
Este artigo tem como finalidade analisar como é apresentada a operação aditiva com a técnica do “vai a um”, em um dos livros didáticos de matemática do 6º ano. Para alcançarmos tal objetivo, pautamos em autores como Bosch e Chevallard (1999), Sales (2011) e Casabó (2001) na tentativa
de articular o conceito de Argumentação com os elementos da praxeologia da TAD, objetos ostensivos e não ostensivos. O estudo nos permite considerar que, na abordagem analisada, há tipos de tarefas com técnicas diferenciadas, em que são apresentadas tecnologias que justificam o
porquê de usarmos o “vai a um” na adição. Porém, deixa a cargo do professor fazer articulação necessária para os alunos compreenderem o uso da técnica mais apropriada ao efetuarem cálculos na operação aditiva.
Palavras-chave: Argumentação. Teoria Antropológica do Didático. Livro didático.

Abstract
This article aims to analyze how the additive operation is presented with the technique of "go to a" in one of textbooks math of the 6th year. To achieve this goal, we base on authors such as Bosch and Chevallard (1999), Sales (2011) and Casabó (2001) in an attempt to articulate the concept of
arguing with praxeology elements of TAD, ostensible objects and not ostentatious. The study allows us to consider that, in the measured approach, there are kinds of tasks with different techniques, in which technologies are presented to justify why we use the "go to a" in addition. However,
makes the teacher&39;s job to make appropriate relations to the students understand the use of the most appropriate technique when effecting calculations on additive operation.
Keywords: Argument. Anthropological Theory of Didactic. Textbook.
 

Introdução
 
Os estudos sobre a Argumentação, em sua maioria, se fundamentam a partir do discurso do professor. Contudo, é sabido que o livro didático continua sendo um dos recursos mais utilizados pelo docente para a condução de suas aulas. Portanto, esse instrumento também deve ser analisado
a fim de compreendermos as praxeologias (matemática e didática) nele existente que contribuem para a argumentação do professor.
Dessa forma, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Argumentação na Educação Matemática[i] está realizando atividades voltadas à análise sobre a argumentação presente em livros didáticos de Matemática, sendo iniciada com os mais utilizados na rede estadual de Sergipe, aprovados pelo
Plano Nacional do Livro Didático – PNLD 2014.
Para este trabalho, a pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de apresentar uma articulação do conceito de Argumentação (compreendida como uma expressão do raciocínio desenvolvido para se explorar uma ideia, um conceito matemático, por exemplo) aos princípios que norteiam a
Teoria Antropológica do Didático (TAD – que situa a atividade matemática em um conjunto de atividades humanas e instituições sociais), ao analisar as praxeologias (matemática e didática) dos conteúdos matemáticos.
Assim, para responder a questão de pesquisa – por que na adição, utilizamos o “vai a um”? – elegemos como instrumento para a referida análise, um dos livros didáticos de Matemática do 6º ano do ensino fundamental, conforme citado anteriormente.
Inicialmente, introduziremos com uma abordagem sobre as duas noções teóricas (a Argumentação e a TAD), como proposta de articulação para nortear a análise do livro. Como sequência, serão apresentadas as praxeologias por meio de uma descrição da obra para, posteriormente,
apresentarmos nossa análise em relação à praxeologia didática presente no livro sobre a operação aditiva, destacando as tecnologias que justificam a técnica do “vai a um”. Ou seja, essa praxeologia refere-se como a abordagem didática relativa à operação aditiva aparece no livro em
questão, como o estudo para esse tema está organizado matematicamente.
 
Referencial teórico
 
Como explicar um conceito? Como se fazer entender? Por meio dessas perguntas, que todo professor precisa se questionar para lecionar um determinado conceito, está o processo que ele realiza para ministrar suas aulas: a argumentação.
Sales (2011, p.3), o qual realiza uma revisão teórica sobre Argumentação, apresenta uma classificação do processo de argumentação quanto aos seus objetivos:
Explicação ou esclarecimento Uma argumentação sem intenção objetiva ou subjetiva de convencer. Não há emissão de juízo de valor. [...]
Justificativa ou justificatória Essa argumentação consiste em explicar com a intenção de convencer. Há toda uma elaboração prévia e a busca por uma organização das ideias (ibidem).
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Em outras palavras, o docente poderá “explicar” um conceito sem ter o compromisso de convencer, apenas mostrar o “como se faz” ou procede diante uma situação; mostrar como se operacionaliza. Por outro lado, pode justificar ao tentar teorizar, experienciar, um conceito até chegar ao
ponto de convencer o aluno; buscar o porquê de todo o processo.
Dentro dessa perspectiva, podemos cruzar o conceito de Argumentação com a Teoria Antropológica do Didático, pois Casabò (2001, p.16) alega que
La Teoría Antropológica asume, como uno de sus postulados fundamentales,que toda actividad en sentido estricto, todo “saber-hacer”, presupone la existência de un “saber” o discurso justificativo-explicativo de la actividad. El términomismo de “praxeología”, formado a partir de “praxis”,
actividad, y de “logos”, discurso, atestigua la inseparabilidad supuesta entre el “hacer” y el “explicar” dicho hacer. La noción cultural de “comprensión” remite a esta dimensión de la actividad humana (que no es específica de la actividad matemática) de exigenciade producción de discursos
descriptivos y justificativos de todo quehacer, entendiendo que, en muchos casos, las justificaciones producidas pueden ser muy parcas y remitirse a un simple argumento “folclórico” del tipo: “porque siempre ha sido así”, “porque así funciona”, etc.
É por meio desse discurso justificativo-explicativo na atividade citada pela autora que a argumentação se faz presente e possibilita a produção de discursos realizados pelos professores ou apresentados em livros didáticos, visto que tal conceito foca o saber-fazer matemático.
Ao tomar a noção de praxeologias como conceito central da TAD, Bosch e Chevallard (1999) consideram que o estudo das práticas sociais em relação a um objeto matemático está estritamente relacionado a uma determinada instituição. Ou seja, os autores dão um sentido muito particular à
palavra praxeologia e, para tal, associam a um modelo de análise da ação humana institucional por meio de um conjunto composto por noções correspondentes (tipos de tarefa, tipos de técnicas, tecnologia e teoria). Essas noções permitem, por exemplo, modelar práticas sociais a uma
atividade matemática (SOUZA, 2015).
A noção de ‹tarefas›, ou tipos de tarefa, presume um objeto relativamente preciso. Subir escada é um tipo de tarefa, resolver uma situação problema, efetuar uma adição. Mas, o cuidado que se deve ter, ao especificar essa noção, é querer considerar apenas, ‹‹subir››, ‹‹resolver››, ‹‹calcular››.
São ações isoladas que não definem um tipo de tarefa, é indeterminado. Por entender que seja muito curto, ao fato de indicar a ação em si – ‹‹resolva›› ou ‹‹calcule››, por exemplo – Chevallard (1999) considera pode gênero de tarefas para uma praxeologia.
O termo ‹técnica›, então, é usado no entendimento de como “saber-fazer” uma tarefa. O mesmo pode ser apresentado como algoritmo, procedimentos estruturados ou até mesmo por meio de gravuras ou outro método não estruturado.  A ‹tecnologia› é o discurso interpretativo e justificativo
sobre a técnica usada para a resolução da tarefa. Ou seja, ela é uma atividade que demanda um maior saber científico dos sujeitos. Para completar a composição de uma praxeologia, o elemento ‹teoria› passa a ter um nível superior de justificação – explicação – produção, tendo como que
justificar e esclarecer a tecnologia, bem como tornar claro o discurso tecnológico.
Em outras palavras, o que Chevallard (1997) estabelece para uma praxeologia ter natureza matemática, é compor uma organização em torno de vários tipos de tarefas matemáticas, mais ou menos identificadas, de modo que demandem tipos de técnicas adaptadas à resolução dos tipos de
tarefas propostos na organização. As técnicas, por sua vez, sejam justificadas por tecnologias mais ou menos sólidas, desenvolvidas no quadro de uma teoria, que seja ou não explícita.
Nesse sentido, o autor ainda ressalta que é responsabilidade do professor, determinar as organizações matemáticas que os alunos irão estudar. Para tal, o livro didático é um dos recursos mais utilizados pelo professor, cujo resultado é a forte influência das organizações praxeológicas
presentes do livro nas aulas de Matemática. Ou seja, “o professor de Matemática deverá, então, especificar, descrever e analisar mais precisamente, os conteúdos a cada organização matemática” estabelecendo os tipos de tarefas, técnicas, tecnologia e teoria, conforme o nível de
aprendizagem dos alunos (SOUZA, 2015, p. 84).
Em outras palavras, essa organização praxeológica é explicitada por Casabò (2001, p.17) expressando que:
En general, los elementos tecnológicos y teóricos de una organización matemática remiten a elaboraciones descriptivas y justificativas que son el fruto del trabajo matemático de varias generaciones. Pero cuando se consideran organizaciones matemáticas en proceso de construcción o
reconstrucción (ya sea em manos de investigadores o de alumnos y profesores), entonces también podemos hablar de “tecnologías” y “teorías” para referirnos a discursos mucho más informales y espontáneos, producidos por los sujetos en situación de resolución de problemas para comentar,
explicar y justificar su actividad.
Assim sendo, Sales (2011, p.1), citando a autora supracitada, apresenta a argumentação, na classificação da TAD, como um “objeto ostensivo que usamos para tornar acessível um objeto não-ostensivo, isto é, uma ideia, um conceito ou encadeamento de ideias e conceitos”. Em nossa
análise, percebemos que esses objetos constituem a articulação entre as duas noções teóricas em discussão.
[Um objeto ostensivo é] todo objeto que tem uma natureza sensível, certa materialidade, e que, por esta razão, adquire para o sujeito uma realidade perceptível.  [...] Os objetos não-ostensivos são todos objetos que, como as ideias, as intuições ou os conceitos, existem institucionalmente – no
sentido em que lhes atribuímos uma existência – sem que para tanto possam ser vistos, ditos, entendidos, percebidos ou mostrados por eles mesmos. [Esses objetos – ostensivos e não-ostensivos] estão unidos por uma dialética que considera os segundos como os emergentes da
manipulação dos primeiros e, ao mesmo tempo, como meios de guiar e controlar esta manipulação (BOSCH; CHEVALLARD, 1999, p. 91).
Desse exposto, apresentaremos a análise realizada sobre a manipulação dialética entre os objetos ostensivos e não-ostensivos que institui a organização praxeológica presente no livro didático de Matemática que elegemos para este trabalho, afim de verificar a proposta da argumentação pelo
organizador (editor responsável).
 
Organização matemática e didática
 
Segundo o Guia do PNLD 2014 (BRASIL, 2013), o livro em análise é uma obra coletiva concebida, desenvolvida, organizada e produzida pela Editora Moderna, que abrange todos os componentes curriculares de vários segmentos do ensino básico, dos quais se destaca a coleção de
Matemática com quatro livros organizados por blocos chamados “Partes”, as quais subdividem-se em unidades.
O livro do 6° ano como, em cada volume, apresenta o Guia e Recursos Didáticos para uso exclusivo do professor, cujo sumário está diluído em quatro partes: Orientações ao professor (uma apresentação da obra ao professor e abordagem sobre o ensino de matemática); Formação do
professor (que foca na indicação de leituras quanto ao desenvolvimento profissional; sites; artigos e periódicos); A coleção em sua estrutura e seções; e, por fim, as Orientações para o desenvolvimento das partes. Ou seja, como os conteúdos matemáticos estão diluídos para o estudo nesse
nível de aprendizagem. São eles: Números naturais e operações; Figuras geométricas e simetria; Múltiplos e divisores; Frações e porcentagem; Números decimais e operações; Ângulos, polígonos e círculos; Medidas e Geometria.
Os conteúdos selecionados para a pesquisa, inicialmente, são: Números naturais e operações (correspondente às unidades 02 e 03). No entanto, neste trabalho, a análise restringe-se à Unidade 02 para responder por que na adição, utilizamos o “vai a um”?
A partir dessa descrição que sistematiza a opção para a edição do livro de 6º ano, estaremos apresentando, mais precisamente, os tipos de tarefas presentes na referida unidade, buscando entender quais tecnologias justificam as técnicas empregadas na operação aditiva.
 
Descrição e análise dos tipos de tarefas apresentados nas unidades em questão
 
A unidade 02 é iniciada com situações problemas, apresentando tipos de tarefas sobre operações do dia a dia das pessoas envolvendo cálculos simples da adição, as quais para serem resolvidas, podem ser aplicadas diferentes modos de resoluções. Ou seja, um tipo de tarefa pode ser
resolvido por diferentes tipos de técnicas. São de situações em relação ao abastecimento de um carro quanto à capacidade do tanque de combustível e quantidade de litros necessária para abastecer ou em relação a um campeonato de skate.
Por meio dessas situações, a praxeologia inicial foi organizada em diferentes tipos de tarefas que resultam em modos distintos para operacionalizar a adição, em casos simples (soma de unidades com unidades e unidades com dezenas). O emprego de objetos ostensivos (ilustrações sobre as
referidas situações e os registros numéricos exemplificando as resoluções respectivas a cada tipo de tarefa) manipula os objetos não-ostensivos (noções, ideia de adição – acrescentar, complementar), por meio de um discurso que explica e justifica a atividade, conforme pensamento de
Casabò (2001).
Em seguida, é apresentada outra organização didática com um novo conjunto de tarefas, as quais envolvem o uso da técnica “vai a um”. Essa praxeologia institui a seção “Vamos fazer”, diluída 04 tipos de tarefas. Como primeira tarefa, inicialmente, destaca-se um discurso tecnológico-teórico
para explicar o que é algoritmo – “Algoritmo é o conjunto de regras e passos que seguimos par resolver problemas de mesmo tipo, por exemplo, uma operação matemática” (livro do aluno, 2010, p. 34)[ii].
Para essa primeira tarefa, três tipos de técnicas são apresentados como algoritmos que resolvem o cálculo proposto. Nesse caso, a tarefa para “somar 417 e 48”. O algoritmo por contagem de pontos (registro gráfico de riscos por conjuntos de cinco traços – para formar as dezenas e por
traços isolados – formar as unidades), é acentuado pela dialética dos objetos ostensivos e não-ostensivos que apresentam os discursos tecnológicos da ilustração gráfica e um discurso tecnológico-teórico que explica justificando o procedimento do cálculo efetuado.
Ou seja, nesse tipo de técnica, duas tecnologias explicam a decomposição dos números, mostrando a ideia de iniciar a operação adicionar as dezenas e depois as unidades. Assim, é descrito em um balão que representa a fala de um personagem:
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Como 48 = 40 +8, primeiro eu acrescento 10 a 417, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10, até acrescentar 4 grupos de 10, obtendo 457. A seguir, acrescento 8 unidades, uma a uma: 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 e 465. Então, o resultado da soma é 465 (livro do aluno, 2010, p.
34).
Percebemos, que ambos os discursos utilizados são explicações sobre o procedimento que se adequa à tarefa proposta. Considerá-los como uma justificativa, não possibilita a compreensão do aluno para o porquê utilizamos “vai a um” na adição. Entendemos que o uso desse algoritmo é
válido e frequentemente é aplicado no cotidiano. É um tipo de técnica que aponta agrupamentos associando-os à base 10 (base decimal), mas não explicita o uso do “vai a um”.
O segundo tipo de técnica utilizado foi o algoritmo por decomposição, valendo-se apenas do registro de representação numérica, demonstrando inicialmente a decomposição dos valores (417 = 400 + 10 + 7 e 48 = 40 + 8). Para o emprego dessa técnica, o procedimento vale-se de objetos
ostensivos para manipular os não-ostensivos (decomposição e agrupamentos). Ou seja, a partir da decomposição dos valores números, agrupam-se as dezenas e unidades de ambos os valores: (400 + 10 + 40) e (7 + 8); em seguida, após o resultado desse agrupamento (400 + 50) e (15),
efetua-se outra decomposição resultante da soma das unidades (15 = 10 + 5). Então forma-se outro agrupamento: (400 + 50 + 10) preservando o resultado da unidade (5). Dessa decomposição, o resultado é demonstrado como: 400 + 60 + 5 = 465. Ou seja, tem-se como resultado do
algoritmo por decomposição que: 417 + 48 = 465.
O terceiro tipo de técnica escolhido, apresentado logo ao lado da técnica anterior, é o algoritmo usual com o “vai a um”. Esse não corresponde a uma argumentação nem explicativa, nem justificativa. Apenas é apresentado o algarismo “vai a um” no algoritmo, valendo-se da manipulação dos
objetos ostensivos (por meio de uma figura).
Contudo, o fato da organização praxeológica para essa tarefa se constituir em dois tipos de técnicas com ilustração das resoluções lado a lado, remete a considerar o pensamento de Casabò (2001) em relação ao discurso justificativo-explicativo no saber-fazer de uma atividade matemática.
Devemos nos atentar que em toda atividade humana, inlcusive a atividade matemática, exige-se uma produção de discursos descritivos e justificativos, os quais nem sempre são justificativas plausíveis que sustentem uma compreensão sobre o que se pretende explicar.
Nesse sentido, entendemos que há um propósito implícito em produzir uma argumentação pelo fato de ambos os algoritmos (por decomposição e usual) estarem articulando os objetos ostensivos e não-ostensivos, sobre um mesmo tipo de tarefa para haver a compreensão do emprego da
técnica do “vai a um” na adição. Para tanto, conforme Chevallard (1997, 1998), essa situação remete a incumbência do professor explicar e justificar os procedimentos para realizar as devidas articulações, que realmente os alunos possam compreender o porquê de usar o “vai a um” na adição.
Ainda nessa mesma seção que apresenta o conjunto de 04 tarefas, destaca-se o tipo de tarefa em relação à importância do cálculo mental e como os alunos são habituados a cometer equívocos nos registros usando a decomposição, até mesmo, se usar calculadora. Vejamos a forma como
os objetos ostensivos contirbuem para suscitar a problemática:
Tarefas:
Acompanhe o diálogo ao lado. Converse com os colegas de classe sobre como verificar a resposta da operação mencionada.
Discurso tecnológico-teórico apresentado no livro analisado:
– Fazendo na calculadora 405 mais 15 deu 60 (um balão emitindo a fala de uma adolescente)
– Não pode ser... Teria que dar 400 e mais um pouco... (outro balão como resposta de outro adolescente, sendo o receptor na comunicação – livro do aluno, 2010, p. 35).
A manipulação dos objetos ostensivos e não-ostensivos empregada para represnetar uma comunicação entre dois adolescentes, provoca ao leitor (aluno e/ou professor) atentar-se para o erro cometido quando se efetua um cálculo adicionando-se centenas e unidades com dezenas e
unidades. O discurso presente nesse diálogo revela dois importantes aspectos. Primeiro, por demonstrar o desconhecimento do aluno (por hipóstese, segundo a gravura na ilustração analisada) fazer o registro na calculadora, o qual muitas vezes acontece também ao escrever no caderno ou
no quadro de giz (quando solicitado pelo professor); segundo, pela valorização que deve dar para explorar o cálculo mental nas aulas de Matemática.
O exercício do cálculo mental contribui para a organização dos processos cognitivos em perceber rapidamente, a aproximadade do resultado para certo ou errado, quando efetuado pela calculadora ou por algoritmo (registros no quadro de giz ou caderno).
Esse efeito decorre do aluno, no 6º ano do ensino fundamental, ainda não compreender a decomposição do número esquecendo a relação existente entre centenas e dezenas. Ou seja, ainda apresentar dificuldades em relaçaõ ao sitema de numeração decimal, como por exemplo, em 400,
temos 4 centenas que equivalem a 40 dezenas. A adição de 405 + 15, são 40 dezenas e 5 unidades mais 1 dezena e 5 unidades. Dessa forma, o professor poderia chamar a atenção do aluno para a seguinte representação (ou solicitar que escrevesse no quadro): 400 + 5 + 10 + 5 = 420. Ao
tempo em que também fizesse a comparação com o resultado equivocado: 405 + 15 = 60. O que aconteceu para o resultado ser 60? Qual o erro cometido?
Nessa intervenção, espera-se que os alunos possam perceber e argumentar que não houve o registro da dezena na calculadora, ou seja, efetuou-se 45 no lugar de 405. Esse é um erro comum, por imaginar que o “zero” não tem valor. Por isso, ser importante explorar o uso de diferentes
técnicas do algoritmo para a compreensão da operação aditiva, como também revisitar o estudo das ordens e classes do sistema de numeração decimal para o registro dos números naturais.
Entendemos que, por essa razão, a abordagem da adição no livro didático analisado, inicialmente explore diferentes tipos de decomposição a fim de elaborar um encadeamento lógico para que o aluno possa estar ciente da estrutura dos números naturais, posteiormente das possíveis formas
de agrupá-las e assim gerar o entendimento da técnica “vai a um”. Compreendemos, assim, que implicitamente, a abordagem aponta a argumentação sobre o “vai a um”, sem explicar, mas provocando ao leitor e/ou ao professor uma justificativa, por meio dos objetos ostensivos e
não-ostensivos.
Isso se sustenta ao observar um bloco de sugestões ao professor (como orelha de página), a respeito de novos tipos de tarefas que contribuem ao aprimoramento das técnicas e tecnologias em relação ao cálculo do “vai a um”. Vejamos:
Aproveitar a atividade 3 para conversar com os alunos sobre dois aspectos importantes nos cálculos:

1. A verificação da resposta é uma prática que deve ser estimulada e desenvolvida. Como a escolha do processo de verificação é pessoal (refazendo o mesmo algoritmo, usando cálculo mental, ou usando outro processo), os alunos poderão escolher um método que seja rápido e
confiável. Conversar sobre situações do dia a dia, em que verificamos os cálculos (checagem de uma conta a pagar, verificação do troco de uma compra etc.).

2. A utilização da calculadora em sala de aula não deve ser unicamente para efetuar cálculos, mas também para auxiliar em atividades de investigação ou verificação de resultados de operações. Quando for usada para efetuar cálculos, é importante que haja um trabalho em conjunto com
o cálculo mental (Livro do aluno, 2010, p. 35).

Por essas afirmativas, percebe-se que há preocupação em sugerir ao professor o quanto é importante empregar diferentes tipos de técnicas para resolver um tipo de tarefa, no sentido de que o aluno possa compreender e saber resolver tarefas que envolvam a adição, incluindo o “vai a um”. O
discurso que argumenta essa importância associa-se às propriedades da adição que são destacadas ao lado do bloco de sugestões comentado.
Convém uma ressalva, quanto ao texto “guia de orientações ao professor”, no qual não detectamos argumentação explícita sobre o “vai a um”. Existe o uso de algoritmos com diferentes formas para destacar a importância do aluno se apropriar da ideia de resolver um problema em diversas
maneiras. Em outras palavras, resolver diferentes tipos de tarefas, por meio de diferentes técnicas, inclusive com uso da calculadora. Pois, é apresentado nesse guia de orientações que o algoritmo por decomposição “possibilita aos alunos entender o porquê do algoritmo usual e desenvolver o
cálculo mental” (Guia do professor, 2010, p.40).
 
Considerações
 
Ao analisarmos um dos livros didáticos de Matemática do 6º ano, adotado pela rede estadual de ensino por ter sido contemplado na relação do PNLD 2014, buscamos identificar possíveis argumentos acerca do porquê utilizamos na adição, o “vai a um”. Percebemos que o editor responsável
para esse livro de Matemática do 6º ano, elegeu uma praxeologia que dispõe diversificadamente do uso de objetos ostensivos (gráficos, algoritmos, decomposições e discursos explicativos) sob uma dialética com os não-ostensivos, o que permite melhor elucidar sobre o processo de adição,
explicando-o a partir dos diferentes tipos de técnicas de resolução.
Contudo, convém ressaltarmos que nessa etapa de estudo, espera-se que o aluno já tenha passado por outros momentos realizando diferentes tipos de tarefas com a técnica “vai a um”. No entanto, também não devemos esquecer que esses momentos anteriores nem sempre são vivenciados
com o uso de argumentos explicativo-justificativo. Nos primeiros anos de escolaridade, os alunos passam por um processo de alfabetização matemática com profissionais, que muitas vezes não apreciam a Matemática, devido sua história de vida escolar, com possivelmente situações de
fracassos. Em geral, sabemos que relatos de professores alfabetizadores revelam a ênfase nesse processo de alfabetização (educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) à leitura e escrita, destacando também outras áreas do conhecimento. Assim, entendemos que parecem
esquecer a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico, a partir das estruturas do pensamento matemático; como, por exemplo, as estruturas do sistema de numeração decimal no processo da operação aditiva.
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Não é apenas trabalhar tais estruturas de modo superficial, com argumentos folclóricos, como justifica Casabò (2001). Nesse sentido, compreendemos que quanto maior o número de objetos ostensivos para se trabalhar um conteúdo matemático, mais será desenvolvido o objeto
não-ostensivo. Assim, com o passar do tempo, o número de objetos ostensivos podem diminuir, pois tais conceitos passam a ser aprendidos.
Em outras palavras, essa ideia reforça que o emprego de técnicas diversificadas para a resolução dos diferentes tipos de tarefas propicia a construção dos objetos matemáticos, por meio de discursos explicativos e justificativos, não apenas o ‹‹fazer por fazer››. Isso permite, não somente o
professor dispor de uma argumentação, mas que seus alunos ao se apropriarem dessa argumentação, também passem a construir suas próprias argumentações.
Então, mesmo que o livro não apresente uma praxeologia completa em relação às tarefas propostas, que leva ao processo de teorização formal matemático (por motivos óbvios, visto que é inapropriado para o público-alvo – 6º ano), consideramos que o aluno ao se mobilizar e compreender a
técnica, por meio dos procedimentos empregados, já torna a argumentação de cunho justificatório.
Dessa forma, elucidamos uma reflexão para a continuidade deste estudo sob dois aspectos. Um deles refere-se a querer saber como outros autores de livros didáticos de Matemática estabelecem organizações praxeológicas em relação à técnica “vai a um”, se as argumentações que
compõem as praxeologias provem de tecnologias que justifiquem o uso dessa técnica. O outro retoma o fundamental papel que o professor possui em sala de aula, bem como do seu domínio técnico-científico e metodológico a fim de que possa realizar a argumentação apropriada para que
seus alunos vejam sentido em aprender, por exemplo, essa referida técnica na adição aditiva.
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