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RESUMO: Neste trabalho, o objetivo foi identificar e analisar tipos de argumentação em livros didáticos. Utilizamos
autores como Sales (2011) e Toulmin (2006), para compreendermos a importância do estudo da argumentação no
processo de ensino. Investigamos em livros didáticos indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático (2015), os
conteúdos relativos à trigonometria, buscando apontar o(s) tipo(s) de argumentação encontrada(s). Verificamos a
predominância de argumentações explicativas, que incentivam a utilização de fórmulas e algoritmos, que não
consideramos recomendáveis no ensino de matemática. Propomos então, alguns tipos de argumentação que
consideramos justificava no que diz respeito aos conteúdos.

Palavras-chave: Argumentação; Ensino de Matemática; Livro Didático.

ABSTRACT: In this work, we aimed to identify and analyze types of argument in textbooks. We use authors like Sales
(2011) and Toulmin (2006), to understand the importance of the study of argumentation in the teaching process. We
delved into textbooks indicated by the Plano Nacional do Livro Didático (2015), the trigonometry content, seeking to
identify the type found argument. We found the prevalence of explanatory arguments that encourage the use of
formulas and algorithms, and do not consider recommendable in mathematics teaching. We propose then some type of
argument we consider justified with respect to content.

Key Words: Argumentation; Mathematics Teaching; Textbook.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que o livro didático é uma importante ferramenta para o professor e para o aluno e que é através dele que
os conteúdos que serão ministrados durante todo o ano letivo são definidos e seguidos no currículo escolar. Vários
autores apontam o livro didático como ferramenta principal para o professor na preparação de suas aulas
(BITTENCOURT, 1993; FREITAG, 1997). Através do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) é que os livros que
serão utilizados pelas escolas públicas em todo o Brasil são definidos. Dessa maneira, a partir de sua importância
para o processo de ensino e aprendizagem, utilizaremos os livros como principal objeto de nossa pesquisa. De acordo
com os textos estudados em uma disciplina da graduação (Licenciatura em Matemática), sobre argumentação
justificativa no ensino de matemática e sua importância para uma maior significância no aprendizado do aluno,
procuraremos pesquisar através dos livros didáticos propostos pelo PNLD se, em relação aos conteúdos de
trigonometria - escolhida por sua importância em relação aos outros conteúdos de matemática e às suas aplicações
no cotidiano - há argumentação justificativa, ou seja, aquela que “consiste em explicar com a intenção de convencer”
(SALES, 2011), ou apenas a argumentação explicativa, que "apenas apresenta de maneira esquematizada e
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compacta como se realiza determinado procedimento, sem a preocupação de convencer por que acontece"
(CARVALHO, 2016)

Nosso propósito, desse modo, é identificar os tipos de argumentação utilizados pelos livros para definir algumas das
identidades trigonométricas mais utilizadas. A partir dessa análise, apontaremos algumas sugestões de argumentos
justificativos para o ensino de trigonometria.

PROBLEMÁTICA

Em relação aos conteúdos de trigonometria, quais são os tipos de argumentação utilizados pelos livros didáticos
propostos pelo PNLD Para procedermos a essa identificação, procuramos analisar os capítulos dos livros, nos quais
constam os conteúdos de trigonometria e representamos como essas coleções apresentam esses conteúdos. A partir
daí, elaboramos possibilidades de argumentações justificativas para o ensino desse conteúdo.

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS

Ao começarmos a analisar os livros didáticos propostos pelo PNLD 2015, percebemos que tanto o conteúdo referente
a ciclo trigonométrico bem como o de suas relações fundamentais não constam no volume 1 de suas coleções, e sim
no volume 2. Ao verificar o PNLD na tentativa de haver uma possível justificativa para isso, não encontramos nenhum
argumento ou qualquer tipo de explicação. O que chama nossa atenção é que em todas as obras selecionadas esse
fato se repete e assim, como trataremos das relações fundamentais mais comuns referente a seno, cosseno, secante
e cossecante, iremos então nos ater somente ao volume 2 dessas coleções.

• Matemática Paiva
O conteúdo intitulado “Relação Fundamental da Trigonometria” e “As razões trigonométricas inversas de um ângulo
agudo” aparecem no decorrer dos capítulos 13 e 14, a partir da página 466, volume 2 como mencionado. O autor traz
as principais relações trigonométricas expondo e trazendo sua respectiva demonstração. Vejamos então como elas
aparecem:

Para a relação Fundamental: sen2 (x) + cos2 (x) = 1.

Faz a demonstração em três casos:

No primeiro caso, aplica o teorema de Pitágoras ao triângulo formado no primeiro quadrante do círculo trigonométrico.
O teorema de Pitágoras nos diz que: para todo triângulo retângulo temos a seguinte relação a2 + b2 = c2. Aplicando
essa relação no triângulo retângulo (OMP) formado no círculo trigonométrico temos que: MP é o cateto oposto, OP é o
cateto adjacente e OM é a hipotenusa, e como o eixo da ordenada MP é o seno do ângulo e o eixo da abscissa OP é
o cosseno do ângulo e OM é o valor do raio, que é 1, conclui-se que:

(MP)2 + (OP)2 = 1, implica sen2 (x) + cos2 (x) = 1.

No segundo caso, verifica a veracidade da relação especificamente nos pontos das extremidades do ciclo nos eixos
coordenados.

No terceiro caso, que é na verdade uma tentativa de generalização do primeiro, aplica o teorema de Pitágoras nos
outros três quadrantes.

Relação: sec(x) = 1/cos(x).

Para definir secante, apresenta uma tentativa de demonstração - e aqui afirmamos tratar-se de uma tentativa, pois a
demonstração em si não aparece, apesar da utilização do símbolo de "portanto" - para a secante e termina, na
verdade, apenas apresentando uma variante da definição clássica. Não aparece nenhuma argumentação mostrando
porque o segmento OP deve ser a secante do ângulo. O autor tampouco faz qualquer argumentação para o fato de
que a secante é na verdade o inverso do cosseno.

Relação: cossec(x) = 1/sen(x).
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Da mesma forma que apresenta a definição de secante, para definir cossecante apresenta uma tentativa de
demonstração sem nenhuma argumentação, como se fosse natural definir a cossecante como o inverso do seno.

Para as relações sec2(x) e cossec2(x) o livro não as apresenta e não aparecem no decorrer do capítulo. Concluímos
que a demonstração que mais se assemelhou a argumentação justificativa foi a da primeira Relação Fundamental,
embora tenha trazido demonstrações para as demais relações. Vale ressaltar que em todas as demonstrações o autor
se preocupa em apontar os eixos de suas respectivas relações o que a nosso ver é bom para uma melhor
visualização e compreensão do conteúdo.

• Matemática-ciência e aplicações
O conteúdo intitulado “Relações entre as Razões Trigonométricas” aparece no volume 2, capítulo 3, página 43 da
coleção. Ele inicialmente apresenta um breve resumo do capítulo, explicando quais as relações que serão estudadas
nele, e as distingue chamando-as de "Relações Fundamentais" e "Relações Decorrentes". No subtópico Relações
Fundamentais aparecem cinco, dentre as quais apenas três delas foram analisadas em relação à existência da
argumentação justificativa. No subtópico "Relações Decorrentes" aparecem três casos, dentre as quais analisamos
dois deles, pelo fato de considerarmos que essas definições (seno, cosseno, tangente e cotangente) serem mais
comuns e as que mais aparecem nos livros didáticos inclusive em anos anteriores, nos poupando assim de
analisá-las. Prosseguindo com a análise do subtópico "Relações Fundamentais" vemos que todas as cinco relações
veem somente expostas, sem nenhum tipo de justificativa.

Em seguida, o autor apresenta alguns exemplos utilizando essas relações e exercícios. No subtópico seguinte,
"Relações Decorrentes" ele “deduz” essas relações a partir das relações fundamentais expostas anteriormente, de
maneira bastante resumida, porém diferentemente das primeiras relações traz uma demonstração para essas, após
traz exemplos e exercícios.

Ao analisar a obra podemos concluir a falta de argumentação nela, assim como uma tentativa de demonstração
bastante fraca para as relações decorrentes e nenhum tipo de demonstração par as relações fundamentais.

• Matemática- Ensino Médio
O conteúdo intitulado “Relação Fundamental da Trigonometria”, aparece no volume 2, da segunda unidade, página 40
da coleção. Curiosamente a única relação apresentada na obra é a relação: sen2 (x) + cos2 (x) = 1. Inicialmente ele
apresenta a relação afirmando sua validade denominando-a de relação fundamental da trigonometria. Após expor
ele faz a demonstração através do Teorema de Pitágoras construindo um triângulo retângulo no segundo quadrante
do círculo trigonométrico. O teorema de Pitágoras nos diz que: para todo triângulo retângulo temos a seguinte relação
a2 + b2 = c2. Aplicando essa relação no triângulo retângulo (OPP1) formado no ciclo trigonométrico temos que: P1P é o

cateto oposto, OP1 é o cateto adjacente e OP é a hipotenusa, mas P1P é o seno do ângulo, OP1 é o cosseno do

ângulo e OP é igual a 1, conclui-se que:

(P1P)2 + (OP1)2 = (OP)2, implica sen2 (x) + cos2 (x) = 1.

Consideramos ao analisar a obra que houve sim tentativa de argumentação justificativa para a Relação Fundamental
da Trigonometria, porém ficamos desejosos no que se refere às demais relações uma vez que não aparecem nem
sequer são mencionadas pelas autoras no decorrer de todo o capítulo, consideramos que seria importante para os
alunos não conhecerem apenas a relação apresentada no livro como também as outras.

• Matemática: Uma nova abordagem
O livro Matemática: Uma nova abordagem volume 2, da editora FTD não está na lista de livros indicados pelo PNLD
2015, porém achamos importante analisá-lo pelo fato de que este sempre foi um dos livros presentes em listas
anteriores e até hoje é adotado por diversas escolas públicas da região.

As definições de secante e cossecante de um arco se encontram na página 40 do capítulo 1. A demonstração aparece
simultaneamente traçando uma reta tangente à circunferência em um ponto (M) interceptando os eixos dos senos e
cossenos e utiliza semelhança de triângulos para a dedução das definições, comparando os triângulos OMS e OM’M
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para deduzir sec(x) = 1/cos(x) e os triângulos OMD e OM”M para deduzir cossec(x) = 1/sen(x).

O conteúdo intitulado Relação Trigonométrica Fundamental se encontra na página 42 do capítulo 1 da obra. Para essa
relação apresenta a demonstração construindo um triângulo retângulo no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico e
aplica o Teorema de Pitágoras chegando à conclusão que sen2 (x) + cos2 (x) = 1. Após essa demonstração traz
exemplos e exercícios.

Podemos concluir que entre as relações trigonométricas apresentadas houve sim argumentação justificativa, ficando a
desejar as relações: sec2(x) e cossec2(x) onde não aparece em nenhum momento no decorrer de todo o capítulo.
Embora a coleção não esteja presente no PNLD 2015 comparando com outros já analisados consideramos as
demonstrações apresentadas rápidas e de fácil compreensão para o aluno. Vemos a preocupação dos autores ao
apresentar as relações de maneira a procurar justificar com a intenção de convencer.

• Conexões com a Matemática
O conteúdo Relação Fundamental da trigonometria se encontra na página 315 do capítulo 13 da obra, e nela traz a
relação sen2 (x) + cos2 (x) = 1. Faz a demonstração construindo um triângulo retângulo no primeiro quadrante do ciclo
trigonométrico e aplica o Teorema de Pitágoras chamando os lados OC = cos(x), CP = sen(x) e OP = 1 chegando à
conclusão que sen2 (x) + cos2 (x) = 1.

O conteúdo intitulado “Demais razões trigonométricas” se encontra nas páginas 350 e 351 do capítulo 15 da obra. Ele
começa trazendo a definição de secante: sec(x) = 1/cos(x), seguida de exemplos para depois então fazer a
demonstração usando semelhança de triângulos.

Da mesma forma o autor define cossecante de um ângulo: cossec(x) = 1/sen(x), traz a definição seguida de
exemplos para depois então fazer a demonstração usando semelhança de triângulos.

Em seguida o autor apresenta o tópico Relações Fundamentais na Trigonometria na página 353, onde a partir das
relações fundamentais que já foram apresentadas ele deduz sec2(x) e cossec2(x).

Através da análise do livro didático podemos concluir que nas demonstrações apresentadas houve argumentação
justificativa, principalmente na Relação Fundamental, e que o autor se preocupou em apresentar todas as relações
que consideramos importante para o aluno do ensino médio. Porém, acreditamos que essas demonstrações poderiam
ser mais eficientes, em relação à aprendizagem, e fazer mais sentido para o aluno com justificativas de melhor
compreensão. É o que iremos propor logo mais.

• Novo Olhar Matemática
O conteúdo intitulado “Relações Trigonométricas” aparece na página 43, capítulo 2 da obra. Inicialmente o autor
afirma que foram estudadas as chamadas “relações trigonométricas fundamentais” que envolvem seno, cosseno e
tangente. E as apresenta logo em seguida. São elas: sen2 (a) + cos2 (a) = 1 e tg(a) = sen(a)/cos(a).

Após apresentar as demais relações: secante, cossecante e cotangente. E afirma que a partir delas pode-se obter
outras. Então faz a dedução de sec2(a) e cossec2(a).

Podemos observar que embora o autor afirme que as relações sen2 (a) + cos2 (a) = 1 e tg(a) = sen(a)/cos(a) foram
vistas anteriormente, não notamos a presença delas em nenhuma dedução ou demonstração anteriores. Pelo
contrário elas surgem apenas nesse tópico. Como também as demais relações: secante, cossecante e cotangente,
que também surgem de modo expositivo. As únicas demonstrações apresentadas foram sec2(a) e cossec2(a),
obtidas a partir da primeira relação fundamental, sem usar geometria para isso. Com essas observações vemos que o
autor sequer se preocupou em deduzir ou fazer algum tipo de argumentação para as relações fundamentais nem
procurou utilizar a geometria para demonstrar sec2(a) e cossec2(a).

• Matemática Contexto e Aplicações
O conteúdo intitulado Relações Fundamentais se encontra na página 58 do capítulo 4 da obra. O autor inicia
apresentando as relações afirmando que elas já são conhecidas pelos alunos, não fazendo nenhum tipo de
demonstração ele simplesmente apresenta que sen2 (x) + cos2 (x) = 1 e tg(x) = sen(x)/cos(x). Logo em seguida ele
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afirma a existência de outras relações fundamentais e as apresenta da mesma forma, ou seja, sem nenhum tipo de
demonstração. Seguido de exemplos e exercícios propostos.

Na página 59 com o título “Relações decorrentes das fundamentais” o autor faz a demonstração de sec2(x) e cossec2

(x) partindo das Relações Fundamentais vistas anteriormente. Seguido de exemplos e exercícios propostos.

Podemos observar que o autor sequer se preocupou em apresentar algum tipo de demonstração para as Relações
Fundamentais, apresentando-as de maneira expositiva e dita como verdade absoluta. Para as Relações Decorrentes
o autor apresentou uma demonstração que consideramos argumentação justificativa, porém, notamos ausência da
geometria na demonstração apresentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a forma com que os livros didáticos propostos pelo PNLD abordam o conteúdo de relações trigonométricas
podemos considerar que em alguns, poucos, há presença de argumentação justificativa, principalmente na relação
fundamental, porém apenas neste caso, não aparecendo nenhuma vez uma argumentação desse tipo nas demais
relações. Outros, apenas apresentam as relações sem sequer fazer algum tipo de justificativa para que elas sejam
consideradas verdadeiras, ou seja, o aluno é obrigado a acreditar que elas “valem” sem saber de onde ou como elas
surgem.

Sabemos que a argumentação justificativa procura explicar com convencimento para que o aluno possa por ele
mesmo ver de onde vem as coisas, isso pode fazer com que o indivíduo se torne um ser pensante onde este poderá
procurar sempre os porquês das coisas em geral, não somente na matemática, podendo credenciá-lo à uma cidadania
mais efetiva. Consideramos que todas as relações trigonométricas apresentadas ao aluno no ensino médio podem e
devem ser justificadas principalmente através da geometria com propriedades que todos já conhecem.

Iremos agora apontar algumas sugestões de argumentos justificativos para as relações analisadas nos livros do
PNLD.

Como citado anteriormente, na Relação Fundamental foi a que mais apareceu a argumentação justificativa. Como os
alunos já conhecem o Teorema de Pitágoras fica fácil relacionar os eixos do seno e do cosseno com os catetos do
triângulo retângulo e, a partir da utilização do teorema de Pitágoras, chegar ao fato de que, sendo um cateto igual ao
seno do ângulo outro cateto igual ao cosseno do ângulo e a hipotenusa igual a 1, sen2 (x) + cos2 (x) = 1.
Consideramos que esta é uma boa demonstração com argumentação justificativa e que os demais livros onde não
aparece deveriam apresentá-la.

Para as definições de secante e cossecante vemos que alguns livros apresentaram a demonstração da seguinte
forma: traça uma reta tangente a um ponto P do arco do ciclo trigonométrico onde essa intercepta o eixo das abcissas
(para o caso da secante) e o eixo das ordenadas (para o caso da cossecante) e conclui através de semelhança de
triângulos que sec(x)= 1/cos(x) e cossec(x)=1/sen(x). Consideramos que essa demonstração apresenta argumentação
justificativa, porém, ela poderia ser melhorada da seguinte forma: ao invés de traçar a reta tangente partindo de um
ponto P qualquer do arco do ciclo, ela deveria ser traçada de modo a ficar paralela ao eixo das ordenadas (para o
caso da secante) e uma reta cotangente paralela ao eixo das abscissas (para o caso da cossecante) daí traçaria os
triângulos, ou seja, utilizaria os eixos da tangente e da cotangente. Da mesma forma, a partir da semelhança de
triângulos, teríamos que:

Sec(x)/1=1/cos(x) implicando que Sec(x)=1/cos(x)

Cossec(x)/1=1/sen(x) implicando que Cossec(x)=1/sen(x)

Concluindo assim a demonstração.

Para as relações sec2(x) e cossec2(x) chamadas de Relações Decorrentes na maioria dos livros analisados, a
demonstração utilizada foi a seguinte:

Partindo da Relação Fundamental sen2 (x) + cos2 (x) = 1, divide-se todos os membros da igualdade por cos2(x) para
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obter sec2(x)=tg2+1 e por sen2(x) para obter cossec2(x)=cotg2+1. Consideramos que nessa demonstração há
presença de argumentação justificativa, porém os autores não se preocuparam em usar a geometria para demonstrar
esses resultados que poderiam ser obtidos através da semelhança de triângulos como nas relações anteriores
apresentadas, já que uma simples utilização do teorema de Pitágoras mostraria tais identidades imediatamente.
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