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RESUMO: Neste trabalho, tive como objetivo identificar as categorias de argumentação presente nas
aulas de matemática no ensino fundamental. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:
Matemática (1998), o aluno deverá ser capaz de criar conjecturas através de pensamentos lógicos e
criatividade. Utilizei autores como Sales (2011) e Toulmin (2006), para compreender a importância do
estudo da argumentação no processo de ensino. Investiguei as aulas de dois professores do ensino
fundamental. Verifiquei a utilização somente de argumentações explicativas, que incentivam a
memorização de procedimentos ou métodos, o que não considero recomendável no ensino de
matemática. Sugeri, então, alguns tipos de argumentação justificativa e ajustes que considero
importante no que diz respeito aos conteúdos.

Palavras-chave: Argumentação; Ensino de Matemática; Ensino fundamental.

ABSTRACT: In this work, I aimed to identify the categories of argumentation present in mathematics
classes in elementary school. According to the National Curriculum Parameters: Mathematics (1998),
the student should be able to create conjectures through logical thinking and creativity. I have used
authors such as Sales (2011) and Toulmin (2006) to understand the importance of the study of
argumentation in the teaching process. I investigated the lessons of two elementary school teachers. I
have verified the use of explanatory arguments, which encourage the memorization of procedures or
methods, which I do not consider recommendable in mathematics teaching. I then suggested some
kinds of justification and adjustments that I consider important with regard to content.
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RESUMEN: En este trabajo, tuve como objetivo identificar las categorías de argumentación presente
en las clases de matemáticas en la enseñanza fundamental. De acuerdo con los Parámetros
Curriculares Nacionales: Matemáticas (1998), el alumno deberá ser capaz de crear conjeturas a
través de pensamientos lógicos y creatividad. He utilizado autores como Sales (2011) y Toulmin
(2006), para comprender la importancia del estudio de la argumentación en el proceso de enseñanza.
Investigué las clases de dos profesores de la enseñanza fundamental. He comprobado el uso sólo de
argumentos explicativos, que incentivan la memorización de procedimientos o métodos, lo que no
considero recomendable en la enseñanza de matemáticas. Sugerí, entonces, algunos tipos de
argumentación justificativa y ajustes que considero importante en lo que se refiere a los contenidos.

Palabras clave: Argumentación; Enseñanza de Matemáticas; Enseñanza fundamental.

INTRODUÇÃO

As aulas de matemática, na qual fui formado durante todo o ensino básico, em sua grande maioria,
eram executadas em um tipo de sequência clássica no ensino de matemática: teoria, seguida de
exemplos e de exercícios. Ou seja, o professor iniciava o conteúdo, apresentava um problema e, logo
depois, explicava o método ou a fórmula para resolver determinada questão. Outro aspecto que posso
apontar como importante, em relação à matemática escolar que me foi apresentada, foi a falta de
contextualização nas aulas. Na maior parte dos assuntos, o conteúdo matemático não era relacionado
ao cotidiano. “é apresentado de forma descontextualizada, atemporal e geral, porque é preocupação
do matemático comunicar resultados e não o processo pelo qual os produziu” (BRASIL, 1997, p. 20).
D’ambrósio já criticava esta forma de ensino décadas atrás.
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“Nossa história escolar pode ser, infelizmente, generalizada no aspecto de um ensino de matemática
sendo feito "de forma expositiva e mecânica” (D’AMBRÓSIO, 1989, p.15) Assim como Antônio Miguel
declarou também a este respeito "o método de ensinar matemática [...] enfatiza a exposição, a
imitação, a repetição e a memorização” (MIGUEL, 1993, p.165).

Basta percorrermos um pouco sobre a história da educação matemática e sobre as críticas realizadas
nos principais eventos da área de Educação Matemática, como o Encontro Nacional de Educação
Matemática (ENEM) e o Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática (SIPEM),
para percebermos que, apesar dos esforços da comunidade dos profissionais de educação, pouca
coisa mudou nesse sentido. O esquema de ensino continua sendo, predominantemente, o da
sequência teoria-exemplos-exercícios. O professor adentra a sala de aula, fala rapidamente sobre o
conteúdo e começa a copiar as fórmulas para resolver os exercícios, sem uma contextualização,
problematização do conteúdo.

Entre os aspectos próprios do conhecimento matemática, há uma
característica (possível, mas nem sempre desejável), da não conexão com a
realidade, que “está presente de maneira muito mais forte (senão unicamente)
na matemática escolar, em comparação com qualquer outra das disciplinas
dos Ensinos Fundamental e Médio” (ATTIE, 2013, p. 68).

Dado o panorama acima, fica indagações do tipo: “como determinado conteúdo foi descoberto”, “qual
a sua utilidade na vida das pessoas”, “em que este conhecimento contribuiu para evolução da raça
humana” e, a pergunta fundamental, “como se chegou neste conhecimento e, consequentemente,
nessa fórmula”. A partir daí, listas e mais listas de exercícios a serem resolvidos.

Neste contexto, considero que outro aspecto negativo é a prática de levar os alunos a enxergarem a
matemática como um conhecimento sem ligação com seu cotidiano, onde existem fórmulas que
aparentemente "caem do céu" e, aplicam-se estas fórmulas para resolver problemas, sem uma
análise do porque se faz assim e se existem ou não outras maneiras de resolver. Dessa forma,
incentiva-se o aluno a ficar preso em uma forma repetitiva, impedindo sua criatividade, seu raciocínio
lógico e dificultando sua participação na aula de maneira crítica. Esta forma de ensino e,
consequentemente, de aprendizagem, a meu ver, deixa lacunas, fissuras essas que impedem uma
efetiva compreensão de, por exemplo, questões do tipo, como surgiu isto Por qual motivo Existem
outras maneiras de resolver Porque este procedimento é válido Indagações que, se não respondidas,
distanciam a matemática do indivíduo.

Em oposição à realidade verificada nas salas de aula de matemática, posso apontar os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Matemática (1998), para os quais um dos objetivos gerais do ensino desta
disciplina é que o aluno seja capaz de questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Nós professores, continuamos a lecionar do mesmo jeito que nossos
professores faziam a anos atrás, posso até dizer, décadas atrás. O mundo
mudou. E porque continuamos o mesmo Com tanta tecnologia e facilidade de
acesso a quase tudo, o que levariam aos alunos a se interessarem por
“decorar” teoremas e propriedades matemáticas no qual não fazem a menor
ideia para que servem Dizer que isso é importante para passar no vestibular,
seja ele qual for, já não é mais o suficiente para estimulá-los.( JUNIOR,2016,
p. 4)

Desta forma, posso considerar como, por vezes, há uma discrepância entre o que é recomendado e o
que é efetivamente realizado. Para que haja uma mudança desta realidade, que tem como
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consequência uma grande impressão negativa dos alunos em relação à matemática, considero que é
necessário ao menos uma reforma na maneira como o professor introduz e consolida os assuntos da
Matemática. A meu ver, não é entregando os conceitos prontos e acabados, mas sim mediando a
compreensão destes, para que seus discentes reflitam, sejam ativos e não apenas expectadores na
construção do seu conhecimento, é que se pode processar uma melhora nesse quadro.

A partir destes apontamentos, sou levado a defender a utilização da argumentação justificativa nas
aulas de matemática, como um dos aspectos que pode auxiliar, não somente na compreensão dos
conteúdos e processos, mas também na formação social e pessoal dos alunos, pois dar-lhes a
oportunidade de tornarem-se indivíduos que argumentem e sejam críticos em relação aos assuntos
da escola e do seu cotidiano. A utilização da argumentação, a meu ver, pode fazer com que ocorra
uma apropriação efetiva de conhecimento, além de proporcionar ao indivíduo mais autonomia em
suas decisões.

Sendo assim o elemento principal desta pesquisa foi a identificação e desenvolvimento das categorias
de argumentação presentes na sala de aula, no ensino fundamental, a parti da observação de aulas
neste nível de ensino. E propor alternativas de argumentações justificativas a parti da análise feita na
sala de aula, da identificação das possíveis argumentações utilizadas pelos professores observados.

REFERENCIAL TEÓRICO

A argumentação é um tema estudado e trabalhado em várias áreas do conhecimento, mas, neste
trabalho, nos preocupamos apenas no que diz respeito à educação matemática e aos benefícios que
esta prática pode fornecer ao ensino da disciplina nos dias atuais.

Para entender as categorias argumentativas buscamos compreender alguns conceitos como o de
argumentação, sua importância, a estrutura e os níveis dos argumentos.

Argumentação: “argumentar é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e é também a ação de
justificar porque se faz” (SALES, 2011). Dessa maneira, a argumentação tem um papel crucial no
aprendizado dos discentes, possibilitando o esclarecimento dos conceitos e procedimentos
matemáticos que pode, não somente persuadir, mas, satisfazer o aluno logicamente, e pode colocar
esse indivíduo em um caminho “crítico”. Além disso, “a competência argumentativa abrange a
capacidade de comunicar, ouvir e agir de forma crítica e atenciosa, o que pode levar os discentes a
assumirem suas posições de forma esclarecida” (NUNES e ALMOULOUD, 2013, p. 488).

Em relação à estrutura de um argumento, buscamos referências em Toulmin (2006), segundo o qual
alguns elementos são imprescindíveis em estudos sobre argumentação, especialmente em situações
sociais. Assim, temos:
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dados: que são nosso ponto de partida; Conclusão: as afirmações que
buscamos estabelecer como válidas; Garantias: que justificam a passagem
dos dados para a conclusão, cuja qualidade atribui maior ou menor força ao
argumento. Essa força aparece algumas vezes expressa por meio de
qualificadores – que, por sua vez, podem se apresentar na forma de
possibilidades ou impossibilidades. Nesse segundo caso, haverá a
necessidade de se estabelecer quais as situações em que as garantias não se
aplicam, ou seja, as condições de refutação; podemos ainda fazer uso
explícito ou implícito de apoios na forma de afirmações categóricas que podem
fundamentar nossas garantias. No caso da matemática, os apoios,
geralmente, aparecem na forma de regras e definições (SANTOS;
CARVALHO; ATTIE, 2016, p. 3-4).

Image: tr>
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