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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar os potenciais didáticos suscitados nos Manuais do Professor de 

Matemática nos Livros Didáticos concernente ao fomento às habilidades argumentativas do 

aluno. Buscamos, à luz do perspectivismo da Argumentação discutidos por Wenzel (1990), 

identificar como se assenta a perspectiva (retórica, dialética e analítica) explorada nos Manuais, 

no tocante aos objetivos propostos para o aluno e as orientações teórico-metodológicas voltadas 

ao professor. Além de investigar se as atividades propostas para o aluno dão suporte para que 

o professor realize seu trabalho tencionando o desenvolvimento destas habilidades. 

Compreendendo a relevância dos aspectos inerentes à logica informal – que caracteriza a 

argumentação como um processo – no desenvolvimento dos objetivos voltados à formação para 

a cultura científica, o desenvolvimento do pensamento crítico e a metacognição, o estudo está 

fundamentado com base em Kolstø e Ratcliffe (2007); Boavida, Gomes e Machado (2002); 

Leitão (2007); Van Eemeren (1996); Jimenez-Aleixandre e Erduran (2007); e Jimenez-

Aleixandre (2010), os quais discutem a argumentação em suas perspectivas sociais. Para a 

realização da análise documental, de natureza qualitativa, foram utilizados os preceitos 

inerentes ao perspectivismo da argumentação além das categorias formuladas por Jimenez-

Aleixandre (2007), os quais se reportam aos princípios estruturantes da argumentação em um 

currículo que proponha o seu desenvolvimento. Os Livros Didáticos (aprovados pelo 

PNLD/2015), acolhidos como objeto desta investigação, são direcionados ao Ensino Médio e 

utilizados pelos professores de Matemática da rede pública de ensino do município de Rio 

Tinto/PB, por ser este o segmento e localidade, respectivamente, relativos à prática pedagógica 

da pesquisadora. Os resultados do estudo apontam divergências entre as estratégias didáticas 

sugeridas ao professor e os objetivos propostos para o aluno. Além de perspectivas opostas de 

argumentação, a investigação também apontou que as propostas didáticas voltadas ao aluno 

apresentam limitações quanto aos princípios que lhe asseguram frente a um currículo que 

objetive o seu desenvolvimento. Inferimos que os indicativos apontados neste trabalho geram 

subsídios ao Professor de Matemática que faz uso do Livro Didático como um instrumento de 

apoio à sua prática pedagógica, já que, a identificação das limitações aqui apontadas, 

possibilitará a construção de novas estratégias em seu exercício docente. Esta pesquisa 

congrega-se aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Matemática e Língua Portuguesa (CONTAR), por meio do Projeto “Linguagem e 

desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e Matemática” (Projeto 

21053 / 2012 – OBEDUC / CAPES / INEP), que tem o Livro Didático como um objetivo de 

estudos. 

 

Palavras-Chaves: Argumentação; Livros Didáticos; Manual do Professor; Ensino de 

Matemática; Análise Documental. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study is to analyze the didactic potentials raised in the Manuals of the 

Mathematics Teacher in Didactic Books concerning the promotion of the student’s 

argumentative abilities. Based on the perspectivism of Argumentation discussed by Wenzel 

(1990), we seek to identify how the perspective (rhetoric, dialectic and analytical) explored in 

the Manuals is based on the objectives proposed for the student and the theoretical-

methodological orientations directed at the teacher. In addition, we investigate if the proposed 

activities for the student support the teacher to carry out his work intending the development of 

these skills. Understanding the relevance of the aspects inherent to informal logic - which 

characterizes argumentation as a process - in the development of the objectives of training for 

scientific culture, the development of critical thinking and metacognition, the study is based on 

Kolstø and Ratcliffe ( 2007); Boavida, Gomes and Machado (2002); Leitão (2007); Van 

Eemeren (1996); Jimenez-Aleixandre and Erduran (2007); And Jimenez-Aleixandre (2010), 

who discuss the argumentation in their social perspectives. In order to carry out documentary 

analysis, of a qualitative nature, the precepts inherent to the perspectivism of the argumentation 

were used in addition to the categories formulated by Jimenez-Aleixandre (2007), which refer 

to the structuring principles of argumentation in a curriculum that proposes its development. 

The Didactic Books (approved by the PNLD / 2015), welcomed as object of this investigation, 

are directed to the High School and used by the teachers of Mathematics of the public school 

of the municipality of Rio Tinto/PB, because this is the segment and locality, respectively, 

concerning the pedagogical practice of the researcher. The results of the study point to 

divergences between the didactic strategies suggested to the teacher and the objectives proposed 

for the student. In addition to opposing perspectives of argumentation, the investigation also 

pointed out that the didactic proposals directed to the student present limitations on the 

principles that assure him against a curriculum that aims at its development. We infer that the 

indicatives pointed out in this work generate subsidies to the Mathematics Teacher who makes 

use of the Didactic Book as instrument to support his pedagogical practice, since, the 

identification of the limitations indicated here, will enable the construction of new strategies in 

his teaching practice. This research is in line with the work developed by the Mathematics and 

Portuguese Language Teaching Research Group (CONTAR), through the Project "Language 

and sustainable development: integrating science, Portuguese language and Mathematics" 

(Project 21053/2012 - OBEDUC / CAPES / INEP), which has the Didactic Book as a study 

goal. 

Keywords: Argumentation; Didatic Books; Teacher's Manual; Mathematics Teaching; 

Documentary Analysis. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A proposta por uma apreciação dos potenciais didáticos para o desenvolvimento das 

habilidades argumentativas do aluno – nos Manuais do Professor de Matemática – têm sua 

origem, ainda que de modo inconsciente, nas vivências oriundas do contexto acadêmico e 

escolar, enquanto concluinte do curso de Licenciatura Plena em Matemática1 da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e professora de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

e, especificamente, de Álgebra no Ensino Médio.  

Diante dos obstáculos enfrentados em sala de aula – dificuldades dos alunos com a 

linguagem algébrica, incompreensão das estruturas das propriedades relativas às operações 

utilizadas, ausência de esclarecimentos nos materiais instrucionais para lidar com esses tipos 

de dificuldades, dentre outros –, no ensino e aprendizagem da Álgebra, eu e a Professora Dra. 

Cristiane Fernandes de Souza, como orientadora, propusemo-nos a investigar por meio de um 

Trabalho de Conclusão de Curso2 (TCC), como poderíamos contribuir para que a passagem dos 

métodos do campo aritmético para o algébrico fosse realizada de modo significativo para os 

nossos educandos. 

Com o desenvolvimento da investigação narrada, por meio de um breve estudo 

histórico, chegamos a concluir que uma possível forma de superar os obstáculos mencionados 

seria associar o tratamento algébrico ao ensino da Geometria, fazendo uso da sua analogia 

visual e, assim, possibilitando o significado da linguagem algébrica e compreensão dos 

procedimentos em Álgebra. Neste contexto, foi realizado um estudo de caso com vistas a avaliar 

as potencialidades e limitações de um material didático manipulativo – algeplan – e um 

conjunto de sequências didáticas constituídas a partir dos preceitos apontados no levantamento 

histórico. 

Em linhas gerais, os resultados da pesquisa apontaram que “o algeplan incluso a um 

planejamento de atividades bem elaboradas pode contribuir positivamente para a compreensão 

da escrita e representação de expressões algébricas” (SILVA, SOUZA, 2014, p. 70).. 

Entretanto, após a conclusão da pesquisa constatamos que nossas inquietudes ainda eram 

latentes: com maior maturação em sala de aula, fomos percebendo, na prática, que as 

                                            

1 Centro de Ciências Aplicadas e Educação(CCAE) / Departamento de Ciências Exatas. 
2 TCC apresentado como requisito necessário para a obtenção do título de Licenciada em Matemática, intitulado: 

Utilizando o algeplan como recurso didático para a compreensão de expressões algébricas. 
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dificuldades enfrentadas pelos estudantes em Matemática tinham raízes mais profundas que a 

mera manipulação simbólica. 

Visando contribuições pedagógicas no âmbito do ensino e aprendizagem da Álgebra na 

Educação Básica, com a abertura do Processo Seletivo, para o ano de 2015, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), lançamos como proposta uma ampliação do lócus de investigação, a priori, incitado 

no TCC, para as concepções algébricas (USISKIN, 1995) aliadas à perspectiva de resolução de 

problemas. Essa proposta se deu com o intento proporcionar referenciais reflexivos ao 

tratamento da Álgebra, por concordamos com Rêgo e Rêgo (2004) quando afirmam que não 

obstante saber contar e calcular, é necessário, dentre outras coisas, que haja o pensamento 

crítico e aptidão em resoluções de problemas para atender as exigências do modelo que define 

a sociedade do século XXI.  

Por meio da aceitação da proposta do projeto de dissertação ingressamos no PPGEd sob 

a orientação da Professora Dra. Claudianny Amorim Noronha e, em acordo com a pertinência 

da temática, no Grupo CONTAR3, vinculando-se assim ao projeto de pesquisa intitulado 

“Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e 

matemática”4 (Projeto 21053 / 2012 – OBEDUC / CAPES / INEP).  

A inserção no Grupo CONTAR nos possibilitou o aprofundamento e reconhecimento 

de perspectivas de ensino envolvendo a leitura, a escrita, a resolução de problemas e a 

interdisciplinaridade, as quais nos permitiu pensar sobre formas potenciais de associar a 

Linguagem, a Linguagem Matemática e a Linguagem Científica. 

Frente às discussões sobre as intencionalidades de pesquisa dos integrantes do Grupo 

supracitado, nossa orientadora nos sugeriu uma aproximação com a temática da 

‘argumentação’, em parceria com o grupo de estudos dos orientandos da Professora Dra. Márcia 

Gorette Lima da Silva, associado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGECNM), – que naquele momento iniciava um aprofundamento 

teórico com a temática proposta –, por compreender sua estreita relação com as inquietudes 

relatadas: sobretudo, a ausência de contestação e reflexão crítica por parte do alunado com 

relação ao conteúdo em matemática.  

                                            

3 Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa, vinculado ao Centro de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
4 Projeto que conta com o apoio financeiro do Programa Observatório da Educação (CAPES/INEP) e é coordenado 

pelas professoras Claudianny Amorim Noronha (UFRN) e Tatyana Mabel Nobre Barbosa (UFRN). 
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Acolhida a sugestão, entramos em contato com a professora Márcia, que prontamente 

nos disponibilizou o material teórico – Argumentation in Science Education: Perspectives from 

Classroom-Based Research5 (2007), por Sibel Erduran e Maria Pilar Jimenez-Aleixandre – a 

ser estudado por seu grupo, juntamente com um cronograma de encontros semanais para a sua 

discussão.  

No primeiro encontro com o grupo foi realizado um panorama geral sobre a 

argumentação com base no prefácio da obra, o que nos possibilitou, mediante as leituras e 

discussões geradas, compreender a argumentação como: um elemento multifacetado frente aos 

domínios à que se aplique; uma competência central no desenvolvimento do conhecimento 

científico; uma atividade social que contribui para a formação da cidadania responsável; uma 

habilidade cognitiva de alta ordem, que favorece a melhora dos processos de aprendizagem e o 

desenvolvimento do pensamento crítico. A partir deste momento que se deu o “despertar” de 

consciência da pertinência do tema para o que propúnhamos em nosso projeto dissertativo.  

Após isso, buscamos compreender como os documentos oficiais dirigidos à Matemática 

no Ensino Médio – por esta pesquisadora estar lotada neste segmento – reputam o 

desenvolvimento desta habilidade para o alunado. Ao constatarmos a relevância atribuída à 

argumentação nos documentos oficiais, mediante a apreciação dos objetivos propostos para a 

Educação, passamos a nos questionar: por ser a argumentação uma atividade complexa, como 

os instrumentos de apoio ao professor (sobretudo, Livros e Manuais Didáticos) os auxiliam a 

tratá-lo na prática de ensino? Há a preocupação dos autores destes instrumentos em orientar o 

professor, além do aluno? 

Buscando respostas prévias para essas questões realizamos, no âmbito do Grupo Contar, 

uma pesquisa6 do tipo estado da arte no Portal de Periódicos da CAPES com o propósito de 

apresentar uma apreciação dos trabalhos produzidos, num período de 10 (dez) anos, que tiveram 

por objetivo investigar a abordagem conferida em coleções didáticas para o desenvolvimento 

da argumentação. Com base nesses critérios, tivemos como resultado uma amostra de apenas 5 

(cinco) trabalhos, todos eles decorrentes de  trabalhos dissertativos.  

Os resultados da nossa investigação nos deu como respostas à estas prévias questões 

que, nas pesquisas voltadas ao Ensino que tem a argumentação como objeto de estudo, há o 

predomínio de análise frente ao desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno, 

                                            

5 Obra reconhecidamente aceita como fundamento teórico que sustenta a argumentação como uma prática efetiva 

para o ensino de ciências. 
6 Pesquisa do tipo estado da arte, intitulada: A argumentação nos Livros Didáticos de Matemática, desenvolvida 

por Pablo Jovellanos, Regina Coelly e Claudianny Noronha. 
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sobretudo, diante de uma única perspectiva de argumentação: a analítica, advinda da lógica 

formal, que tem a argumentação como um produto. Desconsiderando e desfavorecendo, assim, 

o olhar sob o caráter social e influência de outras linguagens nas demais perspectivas de 

argumentação – a retórica, a analítica e a dialética –, fundamentais para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e autonomia do aluno diante da constituição do conhecimento matemático.  

Ainda sob as conclusões da pesquisa narrada, os autores apontaram:  

 
“a necessidade de estudos que possam analisar estes materiais (os livros didáticos) 

considerando as múltiplas facetas da argumentação, sobretudo, dando suporte para 

que o professor possa realizar um trabalho significativo no que sugere o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno” (LIMA; SILVA; 

NORONHA, 2015, p. 11) 

 

Diante desta lacuna, aliada as nossas inquietudes enquanto professora de Matemática da 

Educação Básica, que reconhece a importância do Livro Didático e se preocupa com o seu bom 

uso, este trabalho tem por objetivo realizar uma análise dos Manuais do Professor de 

Matemática – em comparativo com as perspectivas em que se incorpora a Argumentação: a 

retórica, a analítica e a dialética –, no que sugere os potenciais das propostas didáticas no 

fomento às habilidades argumentativas, no ensino de Funções. Justifica-se a escolha do ensino 

de funções por este retratar um amplo território em que se possa ser trabalhado o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas frente às suas distintas perspectivas. Para isto 

buscamos, dentre os objetivos que preveem a argumentação e as orientações teórico-

metodológicas inerentes aos Manuais do Professor, identificar como se assenta a perspectiva 

de argumentação a ser explorada nas coleções didáticas apontando suas possíveis 

potencialidades (ou limitações). E, por fim, investigar se as atividades propostas nas coleções 

didáticas dão suporte para que o professor realize o seu trabalho tencionando o desenvolvimento 

das habilidades argumentativas do aluno. Dessa forma, pretendemos com este trabalho, 

responder questões como: A argumentação é, claramente, um objetivo previsto nos Manuais do 

Professor de Matemática? Qual a perspectiva de argumentação é inerente aos objetivos 

traçados? Essas perspectivas são compatíveis com as orientações teórico-metodológicas 

preconizadas no discurso do autor dos Manuais do Professor? Diante da literatura, as atividades 

propostas para os alunos do Ensino Médio favorece o desenvolvimento da habilidade de 

argumentar? 

Para respondermos as questões que nortearam esta pesquisa, elegemos o método 

qualitativo documental. Sob a perspectiva de Fiorentini e Lorenzato (2006) essa investigação 

se constitui Documental por configurar-se na apreciação de documentos – reportando-se aqui 
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aos Manuais voltados ao Professor de Matemática, que compreendem as orientações didático-

metodológicas inseridas nos livros didáticos do professor. 

Para a realização deste estudo foi feito um levantamento dos livros didáticos adotados 

pelas quatro instituições da rede pública que atendem ao Ensino Médio, do município de Rio 

Tinto – PB, por ser esta a localidade onde a pesquisadora exerce sua prática pedagógica. Este 

levantamento se deu por intermédio da pesquisadora com os professores de matemática destas 

instituições.  

Dentre os livros indicados no Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

2015 – ano da mais recente avaliação para os livros didáticos do Ensino Médio –, a coleção 

intitulada “Matemática – Contextos e Aplicações”, de Luiz Roberto Dante, foi apontada como 

principal escolha de todos os professores de matemática do Ensino Médio destas instituições. 

Os professores, sobretudo, destacaram que também se utilizam das coleções “Conexões com a 

Matemática”, de Fábio Martins de Leonardo (editor responsável), e “Novo olhar Matemática”, 

de Joamir Souza, com o objetivo de complementar suas aulas quando julgam necessário. 

Para o melhor delineamento da estrutura deste trabalho, o mesmo está organizado em 

três capítulos: 

O primeiro capítulo refere-se aos Pressupostos Teóricos, que indicam as leituras que 

direcionaram o desenvolvimento da pesquisa à que se reporta este trabalho. Nele, 

primeiramente, apresentamos os objetivos traçados para a Educação e Ensino de Matemática a 

fim de que possamos compreender qual o papel da argumentação frente ao modelo de formação 

proposto nos Documentos Oficiais para a Educação Básica. Logo após, apontamos as definições 

de distintos autores sobre o tema que mobilizou, a priori, a proposta para esta pesquisa, que é 

o Pensamento Crítico, seguido das definições sobre a Argumentação – na concepção de 

Perelman (1987 apud ALVES, 2003), Van Eemeren (1987; 1996) e Toulmin (1984 apud, 

HEGENBERG; HEGENBERG, 2009). Com o objetivo de esclarecer as distinções atreladas as 

definições apresentadas, este capítulo também apresenta um breve percurso rente ao 

desenvolvimento da Teoria da argumentação, que é finalizado por Wenzel (1990) onde discute 

sobre o perspectivismo envolvido neste domínio. Seguido disto, buscamos apresentar a  

argumentação no âmbito do Ensino de Ciências e Matemática para posteriormente discutirmos 

sobre os princípios que lhe assegura em ambientes de aprendizagem. Finalizamos o capítulo 

com as discussões em torno do Livro Didático, apontando suas múltiplas funções e importância 

no processo de ensino e aprendizagem. 

O segundo capítulo, Desenvolvimento de Análise dos Dados, nos traz informações sobre 

os instrumentos de análise elegidos na pesquisa, a caracterização socioeconômica e cultural do 
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público – no âmbito da investigação proposta – a que se destinam estes instrumentos, o percurso 

metodológico assumido nos procedimentos referentes a análise dos dados e, por fim,  é 

apresentada a análise por objetivos. 

No terceiro (e último) capítulo, Considerações Finais, realizamos uma breve 

retrospecção dos momentos decorridos na pesquisa e retomamos aos nossos objetivos, 

apresentando nossas reflexões sobre os resultados apontados. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
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1.1. Os objetivos de Ensino: Documentos Oficiais e as Demandas Sociais 

 
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos incisos II, III, e IV do 

Artigo 35, têm por finalidade o Ensino Médio no Brasil:  

 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996) 

 

Neste sentido, compreende-se que compete à educação escolar brasileira, sobretudo no 

último ciclo escolar da Educação Básica, propiciar aos seus cidadãos o desenvolvimento de 

competências gerais que os capacite para o seu desenvolvimento pleno e permanente, intervindo 

de forma crítica, criativa e participativa na sociedade da informação7.  

De forma pormenorizada, com Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2000), no que tange o eixo das Ciências Naturais e Matemática e suas tecnologias, 

pretende-se que o Ensino de Matemática crie condições para que o educando seja inserido e 

interaja no mundo em seu estado de globalização. Para tanto, espera-se que a Matemática 

desenvolva no aluno as capacidades que sua vida profissional e social lhes exigirão (BRASIL, 

2000). Concebe-se, então, a Matemática sob dois prismas: em seu papel formativo e em seu 

papel instrumental.  

Do ponto de vista formativo, entende-se que a Matemática deva contribuir para a 

estruturação e desenvolvimento do pensamento, do raciocínio dedutivo e aquisição de atitudes. 

Nesta perspectiva, entende-se que a Matemática deva transcender o domínio da própria ciência 

em sua finalidade em si mesma. No aspecto instrumental, considera-se que a Matemática 

contribua para a vida cotidiana. Espera-se que sob esse prisma, o aluno deva deter o domínio 

de suas técnicas e estratégias e que possa aplica-los à outras áreas do conhecimento (BRASIL, 

2000). 

Sendo a compreensão científica uma das metas desejáveis apontadas no currículo da 

Educação Básica – sobretudo no segmento que se destina ao Ensino Médio (EM) –, torna-se 

indiscutível a necessidade de planejar o ensino de Ciências e Matemática numa perspectiva 

                                            

7  Termo comumente utilizado nos estudos da Sociologia e Comunicação Social para designar o modelo de 

sociedade contemporâneo, pós-industrial, marcado pela influência das tecnologias na estruturação das relações 

sociais.  
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mais ampla do que a meramente instrumental (o ensino do conteúdo científico pelo conteúdo 

científico). 

Assim, no que concerne especificamente ao currículo de Matemática, aponta-se, no 

documento oficial, três eixos que caracterizam as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas, pelo aluno, neste domínio. Sendo eles: (i) Representação e Comunicação; (ii) 

Investigação e Compreensão; (iii) Contextualização Sócio-cultural. 

De modo geral, espera-se que para (i) o aluno seja capaz de ler, interpretar e utilizar 

textos e representações matemáticas, transcrever os dois tipos de linguagens (corrente e 

simbólica), exprimir-se com correção e clareza (tanto na linguagem materna quanto na 

matemática, em suas especificidades), produza textos, utilize adequadamente recursos 

tecnológicos, além de instrumentos de medição e desenho (BRASIL, 2000). 

Para (ii), entende-se que o aluno deva se tornar capaz de identificar problemas e seus 

respectivos elementos (compreendendo enunciados, formulando questões, selecionando e 

interpretando informações), que formule hipóteses, preveja resultados, selecione distintas 

estratégias de resolução, interprete e critique resultados em situações concretas, utilize e 

distinga os raciocínios dedutivos e indutivos, construa e valide conjecturas (experimentando, 

recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades), discuta ideias e 

produza argumentos convincentes (BRASIL, 2000). 

Com (iii), aspira-se que o aluno desenvolva a capacidade de fazer uso da Matemática 

intervindo no real, aplicando conhecimentos e métodos em situações concretas, além de outras 

áreas do conhecimento, compreenda as relações da História com a evolução da humanidade, 

utilize de forma crítica instrumentos tecnológicos (reconhecendo limitações e potencialidades) 

(BRASIL, 2000). 

Concomitante ao modelo formativo que se revela frente a estes objetivos, podemos 

verificar que tais perspectivas são emergentes em ambientes de aprendizagem no qual a 

linguagem e a comunicação sejam elementos preponderantes, o papel do aluno se assente na 

produção do conhecimento, o professor exerça a função orientadora e modeladora do 

conhecimento suscitado pelo aluno, e os critérios de avaliação sejam compartilhados 

publicamente (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007).  

Ao pensar sobre estes elementos, estamos adentrando numa ampla e complexa 

discussão, que tem mobilizado, desde os anos 90 até aqui, pesquisadores da educação que se 

propõem a investigar as correntes, e suas metodologias de ensino, construtivistas. 

Reputando as práticas epistêmicas que fazem parte do domínio das correntes 

construtivistas, ao propormos a Argumentação como um tema a ser apreciado no nosso objeto 
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de estudo – os Manuais dos Livros Didáticos de Matemática – levamos em consideração os 

estudos que apontam suas contribuições frente à três grupos de objetivos:  

 
 Objetivos relacionados com a melhora dos processos de aprendizagem, em outras 

palavras, com a habilidade de aprender a aprender. 

 Objetivos sobre o desenvolvimento de competências relacionadas com os 

métodos de trabalho da comunidade científica, com o desenvolvimento de ideias 

sobre a natureza da ciência e sua complexidade, ou seja, sobre a cultura científica.  

 Objetivos relacionados com a formação de uma cidadania responsável, capaz de 

fazer do sujeito atuante nas decisões sociais, exercendo o pensamento crítico. 

(JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2010, p. 32, tradução nossa) 

 

 

Apoiada nos princípios da psicologia cognitiva, para o primeiro grupo de objetivos 

mencionados, Jimenez-Aleixandre (2010) avalia a argumentação como um processo de 

regulação do conhecimento, mais precisamente, um processo metacognitivo. À explicar, ao 

pensarmos na argumentação como um processo em que o indivíduo realiza ao defender o seu 

ponto de vista frente à posicionamentos contrários e/ou adversos8, podemos verificar que o 

embate entre as posições contrastantes produzem um movimento dialógico que traz como 

implicação imediata a reflexão do indivíduo sobre o próprio posicionamento assumido. Na 

psicologia, o processo de refletir sobre as próprias ideias acerca do mundo (LEITÃO, 2007),  

é igualmente reconhecido como metacognição. Assim posto, concordamos com Jimenez-

Aleixandre ao considerar a argumentação como um processo de natureza, eminentemente, 

metacognitivo. 

Refletindo acerca do ensino e aprendizagem, o processo de metacognição se apresenta 

como um mecanismo que possibilita a tomada de consciência e aquisição de controle dos 

procedimentos mobilizados ao longo do tratamento de temas curriculares. Decorrente disto, 

podemos dizer que a metacognição corresponde a habilidade de aprender como se aprende, o 

que confere, por sua vez, garantias para que o indivíduo possa obter melhores resultados ao 

longo do seu processo de aprendizagem. 

Referindo-se as contribuições do segundo grupo de objetivos, Jimenez-Aleixandre e 

Erduran (2007) o justifica por meio de uma breve elucidação ao método científico empregado 

por Charles Darwin no livro “A origem das Espécies”. Numa reflexão sobre esta obra, as 

autoras analisam o pensamento do cientista, no qual revela a combinação de três aspectos da 

argumentação. O primeiro refere-se a justificação de reinvindicações do conhecimento, ao 

                                            

8 Definição de argumentação atrelada à concepção de Van Eemeren (1996; 2004), que deriva da perspectiva 

dialética. Esta discussão é abordada na seção 2.3 e subseção 2.3.1 do corrente capítulo. 
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passo em que o cientista realiza o agrupamento de linhas convergentes de raciocínio, ideias 

teóricas e evidências empíricas em direção a uma reinvindicação. O segundo aspecto, 

constatado pelas autoras, faz referência ao caráter persuasivo empregado por Darwin ao tentar 

convencer uma plateia (cientistas e não-cientistas) de que as espécies vivas da terra derivam de 

outras espécies e, que, por tanto, animais e plantas passam por um processo de transformação. 

Para além disto, aponta-se ainda que, após a repercussão provocada com a publicação da obra, 

dá-se início a um grande debate entre partidos com posições contrastantes sobre o tema, 

evidenciando um terceiro aspecto da argumentação, gerado num domínio mais amplo que a 

aplicação do método. Diante disso, podemos concluir que em qualquer sentido a Argumentação 

se situa no cerne do desenvolvimento científico – seja na dimensão da produção, avaliação e/ou 

comunicação do conhecimento – e, portanto, se o nosso Ensino Médio tem por objetivo a 

compreensão do significado da ciência, então, a argumentação não deve ser desvinculada da 

sala de aula.  

Para o terceiro grupo de objetivos – a contribuição da argumentação com os objetivos 

relacionados a cidadania e desenvolvimento do pensamento crítico – nos parece necessário 

expor do que se trata o pensamento crítico e como se desenvolveu a Teoria da Argumentação. 

Assim, após a discussão inerente a seção 2.2 – o Pensamento Crítico –, retomaremos esta 

relação.  

 

 

1.2 O Pensamento Crítico 

 

Embora o discurso, reconhecidamente fundamentado, de Freire (1987) contra as 

perspectivas de ensino pautadas numa concepção de acúmulo de informações onde o professor 

atua em papel narrativo e o aluno exerce o papel de ouvinte tenha se instaurado – desde o núcleo 

formativo até suas regiões mais periféricas – nas políticas de educação do Brasil, é possível 

constatar, por meio das avaliações nacionais do sistema público de ensino do país e as 

experiências oriundas no contexto da pesquisa em Educação, que a Pedagogia Crítica suscitada 

por Paulo Freire ainda é um processo que precisa ser amadurecido pela comunidade responsável 

pelo setor da educação do país. 

Derivada do termo grego “kritiké” que faz referência à “arte de julgar”, a palavra 

“crítica” abrange uma diversidade de sentidos ao ser mencionada. Dirige-se, no âmbito geral, 

ao juízo apreciativo, seja do ponto de vista estético, lógico ou intelectual. Ainda, exprime a 

atitude de um sujeito que não admite afirmações sem o reconhecimento de sua legitimidade 
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(JAPIASSU; MARCONDES, 2001). Para a filosofia, o conceito de crítica está atrelado ao 

sentido de análise e remonta ao pensamento kantiano em sua doutrina que “estuda as condições 

de validade e os limites do uso que podemos fazer de nossa razão pura” (JAPIASSU; 

MARCONDES, 2001, p. 46).   

Ao se tratar da ação de pensar criticamente, McPeck (1981,1990, apud TENREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2013), aponta que Pensamento Crítico reflete “o uso apropriado de 

cepticismo reflexivo no âmbito de um problema de determinada área em consideração” 

(1981,1990, apud TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013, p. 176). O autor designa as áreas de 

problemas como áreas do saber – disciplinas – e afirma que o pensamento só pode ser julgado 

por meio de normas específicas da disciplina na qual ele está sendo desenvolvido (TENREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2013). Dessa forma, para o autor, o pensamento crítico está relacionado a 

uma dimensão normativa da área do saber em causa, disto decorre que ele se constitui de 

domínio para domínio não podendo ser caracterizado por “um conjunto de capacidades gerais 

transferíveis para qualquer contexto” (1981,1990, apud TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013, 

p. 176). 

Sob outra perspectiva, concordamos com Jimenez-Aleixandre (2010) quando define que 

“o pensamento crítico se refere a capacidade de desenvolver uma opinião independente, 

adquirindo a faculdade de refletir sobre a realidade e nela participar” (JIMENEZ-

ALEIXANDRE, 2010, p. 39). Neste sentido, entendemos neste trabalho que o pensamento 

crítico designa a capacidade reflexiva de emitir opiniões racionais, alheias à influências de 

outras opiniões, logo, independentes.  

De acordo com Rainbolt (2010, p. 35), ao tratar do Pensamento Crítico, no contexto dos 

Estados Unidos, estamos falando de um movimento acadêmico, amplamente difundido nos 

cursos de Filosofia, o qual objetiva promover a aquisição de uma habilidade especifica: a 

argumentação. 

 

1.3 A argumentação: definições 

 

Predominante nos domínios em que se objetive provar ou refutar uma tese, entendemos, 

etimologicamente, a argumentação como a capacidade de fornecer uma disposição racional de 

argumentos que legitimem um dado posicionamento – prova ou refutação – assumido 

(JAPIASSU; MARCONDES, 2001).  

Reconhecendo o caráter amplo e polissêmico da argumentação, não constitui tarefa fácil 

defini-la em função das diversas perspectivas que esta possa assumir diante dos distintos 

domínios – psicologia, filosofia, linguística, jurídica, educação, dentre outros – a que se aplique. 
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Diversos autores se propuseram a realizar este feito, entretanto, a literatura nos mostra que não 

há um razoável consenso, questionando-se até se é possível realizar a sua definição prévia. 

Nos termos de Perelman (1987 apud ALVES, 2003, p. 01) “argumentar é fornecer 

argumentos, ou seja, razões a favor ou contra uma determinada tese”, para o autor o intento de 

uma argumentação está em “assegurar a adesão das pessoas a quem o argumento se dirige” 

(apud HEGENBERG; HEGENBERG, 2009, p. 207). Em outras palavras, a argumentação é 

posta, neste sentido, como a ação de embasar suas assertivas a fim de garantir a eficácia da sua 

aceitação para um referido público. Diante desta definição podemos constatar que a 

argumentação se apresenta como uma ação particular do sujeito e, embora individual, ela 

destina-se à uma suposta plateia, apesentando-se assim como uma atividade social. 

De modo semelhante, Van Eemeren (1996, apud, VAN EEMEREN; GROTENDORST, 

2004) define a argumentação como uma atividade social e discursiva. No entanto, de modo 

distinto à concepção de Perelman, o autor afirma que a argumentação se constitui por meio da 

defesa de pontos de vista e a consideração de perspectivas alternativas, neste último, com o 

objetivo de enriquecer a aceitabilidade do posicionamento assumido. Neste sentido, não temos 

mais uma atividade individual e particularmente persuasiva, e sim um debate de ideias 

(análogas e/ou contrárias) entre dois ou mais sujeitos que intentam obter uma conclusão sincera 

e unânime.  

Numa terceira percepção do objeto, Toulmin (1984 apud ALVES, 2003, p. 01) faz uso 

do termo argumentação para “se referir à atividade total de propor teses, pô-las em questão, 

respaldá-las produzindo razões, criticando essas razões, refutando essas críticas, e assim em 

diante”. Neste contexto, têm-se a argumentação como um meio de fortalecer uma tese por meio 

de um determinado itinerário (como descreve a própria definição), dessa forma, não mais se 

preponderam os objetivos práticos subjacentes às duas definições anteriormente apresentadas 

(persuasão de um público e debate de ideias). Diferentemente de Perelman e Van Eemeren, a 

argumentação para Toulmin não supõe um público (auditório) e está relacionada com o 

exame/análise de argumentos, assim, seu objetivo prático está em julgar a força conclusiva de 

um argumento, no qual descreve como  “a combinação de uma ou mais razões que militam em 

favor de uma proposição” (1984 apud HEGENBERG; HEGENBERG, 2009, p. 187). 

Comum a todas estas definições temos a argumentação no sentido etimológico da 

palavra. Em contrapartida, podemos notar as distintas facetas de argumentação empregadas por 

cada uma delas. Dessa forma, é válido situarmos brevemente as perspectivas em que se 

desdobra a Teoria de argumentação, com o objetivo de sistematizarmos alguns elementos 
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subjacentes à estas. Tentaremos, pois, na próxima sessão, expor algumas referências em acordo 

com as três perspectivas, legitimadas na tradição ocidental: a retórica, a dialética e a analítica. 

 

1.3.1 Perspectivas da argumentação: retórica, dialética e analítica 

 

Com origem no grego rhetorike, cujo significado é expresso por ‘a arte de falar bem’, a 

palavra Retórica corresponde a habilidade em demonstrar eloquência discursiva para um 

referido público à fins de persuadi-lo em determinada causa. Com origem nas antigas 

civilizações gregas (IV, a.C.), a Retórica, além da arte de falar bem, designava também o estudo 

do discurso, seja-o em suas técnicas de persuasão quanto as de manipulação (MEYER, 2007).  

Estando relacionada com as questões sociais oriundas do desenvolvimento da polis9 

grega, sua gênese “consiste na persuasão através da argumentação” não podendo ser pensada 

sem o exercício da democracia e a liberdade do debate (PACHECO, 2016). Assim sendo, a 

Retórica passou a ser estudada após a consolidação do estado democrático em Atenas, que 

requeria de seus cidadãos10 a participação obrigatória em assembleias populares, que 

integravam funções legislativas, executivas e judiciárias (PACHECO, 2016), fazendo dela um 

instrumento fundamental no exercício da função política.  

Com esse regime, a sociedade ateniense se constituía, no âmbito formativo, em duas 

vertentes que dividiam o interesse dos jovens que almejavam a ascendência da vida pública. 

Sendo elas: a escola retórica de Isocrates (influência sofista) e a escola filosófica de Platão 

(ARISTÓTELES, 1987).  

Com influência na escola sofista de Górgias, a escola retórica de Isocrates “propunha-

se a desenvolver no educando a aretê política” (ARISTÓTELES, 1987, p. 9), em outras 

palavras, objetivava desenvolver nos homens aptidões relativas aos pilares que compunham a 

polis, vislumbrando a abrangência intelectual do homem para o ingresso na carreira politica. 

Apesar de se considerar opositor à retórica sofista, que se assentava em aspectos meramente 

estilísticos do discurso com o objetivo de persuadir o ouvinte com a técnica do bem falar, o 

pensamento de Isocrates foi classificado na literatura atual numa posição intermediária entre a 

concepção retórica dos sofistas e a filosófica de Platão. A classificação se deu através do 

                                            

9 União de várias Cidades-Estados constituintes no território da Grécia antiga; Forma de organização político-

social; 

10 Denominação relativa a um seleto grupo, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, que atendiam a um 

conjunto de regras impostas pela sociedade grega. 
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objetivo de Isocrates em “[...] moralizar a retórica, que deixou de ser vista como um discurso 

meramente persuasivo para ser produtora de sabedoria” (ALVES, 2003, p. 4).  

Numa crítica ao emprego das técnicas sofistas na formação intelectual do homem, o 

pensamento de Platão prepondera que a base para a ação política, como em qualquer outro 

domínio, deva estar na investigação científica (ARISTÓTELES, 1987), oposta ao relativismo 

adjacente à abordagem sofista, requerendo então “uma ciência (epistme) dos fundamentos da 

realidade na qual aquela ação está inserida” (ARISTÓTELES, 1987, p. 9). Com isso Platão 

sugere uma nova forma de organização do pensamento, em favor da busca da verdade, não mais 

da manipulação da opinião do homem através de um discurso argumentativo, preconizada pelos 

sofistas – sendo pautado em “um ideal de linguagem construída em função das ideias, essas 

justas medidas de significação e de realidade” (ARISTÓTELES, 1987, p. 9-10) – denominada, 

dialética. 

Diante da concepção platônica, a dialética é um processo, que parte do diálogo, no qual 

o espirito se eleva, de forma gradual, das crenças/aparências sensíveis ao mundo das ideias 

inteligíveis (JAPIASSU; MARCONDES, 2001). Assim posto, a dialética confere um método 

que se dá através da inter-relação entre um sujeito e um objeto – também sujeito – (FEITOSA, 

1997) com vistas a aproximar através do diálogo um conhecimento particular, já existente, a 

uma verdade universal. 

Em meio as polaridades prevalecentes no âmbito formativo da sociedade ateniense, 

ingressa na academia platônica um jovem de cultura helênica, natural de Estagira (cidade grega, 

sob dependência territorial da Macedônia), chamado Aristóteles (384 a.C.). Tendo em vista que 

as escolas acima citadas desenvolviam seus fundamentos para lidar com questões relacionadas 

à polis, Aristóteles inicia seus estudos fazendo da política um objeto de investigação de cunho 

acadêmico e não prático (ARISTÓTELES, 1987).  

De índole matemática e acentuada influência por métodos de investigação das ciências 

naturais (ARISTÓTELES, 1987), o pensamento aristotélico dá origem a uma nova perspectiva 

ao ressignificar a dialética platônica a um modelo sistemático/estrutural com o objetivo de 

alcançar uma regularidade, no contexto argumentativo, que pudesse obter uma adesão 

universal. A amplitude dos estudos desenvolvidos por Aristóteles conferiu ao grego grande 

prestígio no que concerne à Ciência e Filosofia, tendo o mesmo formulado uma doutrina de 

validade atemporal que, mais tarde, veio a ser denominada como Lógica, na qual emerge a 

terceira perspectiva em que se desdobrou a Teoria da Argumentação: a analítica. 

Diante dos estudos formulados por Aristóteles, destaca-se o tratado Organon, que 

integra uma compilação de seis trabalhos de Lógica (PICKOVER, 2011): Categorias – que 
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estuda os elementos do discurso; Primeiros Analíticos e Segundos Analíticos – proposições 

centrais no tratado da Lógica, referentes ao estudo do raciocínio formal (silogismos) e 

demonstração científica; De Interpretatione – confere ao juízo e proposições; Refutação dos 

Sofistas – que investiga os tipos de argumentos sofísticos (capciosos); Tópicos – que expõe o 

método de argumentação geral, aplicável tanto à discussões dos mais variados temas quanto ao 

contexto científico. 

Frente ao método analítico aristotélico de investigação da verdade, prepondera-se uma 

ferramenta básica, o silogismo (PICKOVER, 2011). Trata-se de um raciocínio dedutivo, em 

que se empregam três preposições, sendo elas: duas premissas, admitidas inicialmente, e uma 

terceira proposição incorrida através da inferência das duas primeiras, a conclusão 

(MACHADO; CUNHA, 2005). De acordo com o método, para uma argumentação coerente é 

preciso garantir a veracidade das duas premissas. Dessa forma, de posse da veracidade de duas 

premissas “Todo A é B” e “Todo B é C”, por dedução, podemos seguramente concluir que 

“Todo A é C”, independente do que representem os símbolos A, B e C. 

Resumidamente, diante das perspectivas de argumentação situadas nas informações 

expostas na Figura 01 e no breve levantamento desta seção, podemos observar que a 

argumentação se situa frente a duas vertentes da lógica: a lógica formal e a lógica informal. 

Na lógica informal, empregam-se as formas retóricas e dialéticas de argumentos, a 

primeira utilizada em situações monológicas com o objetivo de persuadir um referido público 

à aceitação do ponto de vista do orador e, a segunda, utilizada em situações que envolvam dois 

ou mais debatedores, com o objetivo de chegar a uma conclusão crítica por meio da 

contraposição de pontos de vista adversos. Em ambos os casos supõe-se um público (audiência), 

diante disto, alguns autores [(KOLSTØ; RATCLIFFE, 2007), (BOAVIDA; GOMES; 

MACHADO, 2002), (VAN EEMEREN, 1996), (JIMENEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 

2007)] consideram a argumentação como uma atividade de caráter, eminentemente, discursivo 

e social.  

Já na lógica formal, situam-se os argumentos analíticos, que tem como preocupação 

central a estrutura lógica do conhecimento. Diferentemente da vertente anterior, nesta 

perspectiva, o argumento é tido como um produto e, por implicar num método de natureza 

estritamente matemática, envolve impessoalidade.  

 

De modo aprofundado, Wenzel (1990) elabora um estudo no qual discute o caráter 

multifacetado da argumentação, o que denomina por ‘perspectivismo da argumentação’, 

inerente as distintas funções que esta possa assumir. A Figura 01 a seguir apresenta, 
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sistematicamente, os aspectos principais das perspectivas apontadas pelo autor, o qual 

utilizamos, como parâmetro para a nossa análise do discurso dos autores empregados nos livros 

didáticos investigados nesta pesquisa: 

 

Figura 01: Resumo das perspectivas da argumentação

 
Fonte: (ALVES, 2003, p. 5) 

 

 

 

1.3.2 A argumentação no Ensino  

 

Considerando a amplitude e profundidade das discussões incorporadas à conjuntura 

norte-americana, utilizamos aqui, como base central para uma visão contemporânea, as 

pesquisas organizadas – e, em alguns casos, também realizadas – pelas autoras Sibel Erduran e 

Maria Pilar Jimenez-Aleixandre no livro Argumentation in Science Education: Perspectives 

from Classroom-Based Research (2007). Neste, as autoras revelam como principal objetivo, 

apresentar os fundamentos teóricos que sustentam a argumentação como uma prática efetiva 

para o ensino de ciências.  

No contexto acadêmico, a Argumentação tomou grandes proporções por intermédio das 

pesquisas que discutem o ensino de ciências – e/ou, a formação do educando numa perspectiva 

científica – e se situa nos domínios onde esteja presente “estudos sobre a comunicação, o 
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discurso, a aprendizagem – particularmente, aquela que envolve processos cognitivos de alta 

ordem –, a epistemologia e a educação para a cidadania” (TIBERGHIEN, apud ERDURAN; 

JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2007, p. 09, tradução nossa). De acordo com as autoras, suscitam-

se neste conjunto, dois aspectos principais que caracterizam o modo como a argumentação se 

situa e intervém no ensino de ciências: a argumentação como um processo de ensino – 

referindo-se à uma maneira de ajudar os alunos a melhor compreender um conhecimento a ser 

ensinado; a argumentação como um componente de ensino – refletindo um conhecimento a ser 

ensinado, incluído em um currículo. Neste sentido, a argumentação no domínio do Ensino 

apresenta dois direcionamentos complementares e igualmente relevantes à serem explorados, 

dependendo do objetivo à que se destine. De forma mais específica, salientam Kolstø e Ratcliffe 

(2007) que ao “projetar o currículo e as atividades no ensino com o objetivo de fomentar a 

habilidade de argumentar, temos que considerar as finalidades sociais dirigidas aos objetivos 

de argumentação” (KOLSTØ E RATCLIFFE, 2007, p. 119), corroborando com o que 

subscrevem os documentos para a Educação, que têm a argumentação como uma habilidade a 

ser desenvolvida. 

 

1.3.3 Princípios Estruturantes da argumentação em ambientes de aprendizagem 

 

Por estarem os princípios que apoiam a argumentação relacionados com os princípios e 

metas voltados aos ambientes de aprendizagem construtivistas, Jiménez-Aleixandre (2007) os 

situa numa estrutura hexagonal de categorias, que denomina snowflake (Figura 01), 

descrevendo seus respectivos papéis e identificando seus elementos estruturais, de forma a 

caracterizar como a argumentação está assentada em ambientes que objetivem o seu 

desenvolvimento. Para tanto, a autora reconhece a argumentação como uma habilidade 

cognitiva de alta ordem e a denomina como a capacidade de avaliação do conhecimento 

(enunciados/asserções/declarações) com base em provas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). 
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Figura 02: Snowflake 

 

Fonte: (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007, p. 96) 

 

Mediante a categorização da autora, verica-se que a argumentação se estrutura por meio 

de seis elementos centrais: o estudante, o professor, o currículo, a avaliação, a metacognição e 

a comunicação. No entanto, tendo em vista o objetivo central deste trabalho – analisar o 

potencial das propostas didáticas que objetivem o fomento da argumentação –, aqui, ateremo-

nos apenas às características do currículo em contextos argumentativos.  

Segundo a autora mencionada, diante de currículos em que o conhecimento escolar seja 

proposto como algo ‘pronto e acabado’, no qual os alunos não tenham a oportunidade de realizar 

suas próprias investigações e expor suas ideias, exercendo, assim, um papel passivo, é muito 

difícil que se desenvolvam argumentos. Refletindo acerca dessa assertiva, uma das primeiras 

necessidades frente ao currículo que proponha o desenvolvimento das habilidades 
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argumentativas do aluno – considerando aqui as específicidades do nosso campo de pesquisa: 

a Matemática – é a superação do reducionismo provocado pelos programas da década de 1990 

que subjugam as tarefas matemáticas à um jogo formal de manipulação, pautado na demasiada 

prática de exercícios ausentes em caráter reflexivo e significativo ao aluno. 

Em acordo com essa afirmação há um amplo consenso, frente à pesquisas e 

apontamentos em documentos oficiais, que indica as atividades de resolução de problemas e as 

práticas epistêmicas, comum ao trabalho científico, como tarefas potencialmente 

desencadeadoras da argumentação do aluno [(BOAVIDA; GOMES; MACHADO, 2002), 

(JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2007), (JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2010), (PONTE; 

BROCADO; OLIVEIRA, 2013)]. 

 

Resolução de Problemas 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

quando confrontados com a perspectiva da Resolução de Problemas os alunos:  

 
aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejando etapas, 

estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso dos próprios erros 

cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito de pesquisa, aprendendo 

a consultar, a experimentar, a organizar dados, a sistematizar resultados, a validar 

soluções; desenvolvem sua capacidade de raciocínio, adquirem auto-confiança e 

sentido de responsabilidade; e, finalmente, ampliam sua autonomia e capacidade de 

comunicação e de argumentação. (BRASIL, 2000, p. 52) 

 

Concomitante a perspetiva destacada nos documentos oficais, a resolução de problemas 

apresenta-se como uma poderosa ferramenta no processo de construção do conhecimendo, 

corroborando com Pólya (1981, apud PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2013), quando retrata 

que por meio dessa metodologia os alunos podem ter “um sabor de Matemática em construção 

e do trabalho criativo e independente... [Eles podem] generalizar a partir da observação de 

casos, [usar/construir] argumentos... reconhecer ou extrair um conceito matemático de uma 

situação concreta” (PÓLYA 1981, apud PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2013, p. 19). 

No âmbito do ensino de ciências, para Jimenez-Aleixandre (2010), constitui um 

verdadeiro problema aquele que não apresenta uma solução imediata ou obvia. Para a autora, 

um problema “não se trata de uma questão retórica cuja resposta possa ser encontrada em um 

livro” (JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2010, p. 162, tradução da autora) e, sim, concerne à tarefas 

que possibilitem os alunos se envolverem produtivamente, aplicando seus conhecimentos na 

busca por uma solução (JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2007). 
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Especificamente no domínio da matemática, é comum distinguir um problema 

contrapondo-o à um exercício. Regularmente, diz-se que um exercício é uma tarefa na qual se 

dispõe e utiliza-se de mecanismos que conduzem à uma solução de modo imediato e que tem 

como objetivo a consolidação de habilidades instrumentais básicas (ECHEVERRÍA; POZO, 

1998). Assim, entende-se que o exercício é um procedimento direto e padrão, no qual não é 

exigido reflexão para sua solução. 

Em acordo com esta colocação, para os PCN (1998): 

 

[um] problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase 

mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há problema se o aluno for 

levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação 

que lhe é apresentada (BRASIL, 1998, p.41) 

 

Por intermédio desta afirmação, entendemos que diferentemente do exercício, um 

problema exige mais que a mera aplicação de um procedimento operatório. Nos termos 

expostos, um problema designa uma tarefa que exige do aluno habilidades como: interpretação 

e compreensão do texto enunciativo, elaboração de estratégias de resolução, execução da 

estratégia, dentre outras, a depender do tipo de problema11 empregado. 

 

Práticas Epistêmicas 

 

Como descrito anteriormente, um segundo tipo de atividade que sustenta o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno são aquelas das quais incidem as 

práticas epistêmicas. 

Sob a perspectiva de Sandoval (2005), as práticas epistêmicas referem-se as “decisões 

epistemológicas que as pessoas fazem durante a construção, comunicação e avaliação do 

conhecimento científico” (SANDOVAL, 2005, p. 648, tradução nossa). Mais especificamente 

no contexto escolar, para o autor, as práticas epistêmicas dizem respeito às ações que os alunos 

realizam quando são envolvidos em atividades de natureza investigativa. Na mesma linha de 

raciocínio, investigar para este corresponde ao processo de “realizar perguntas (indagar), 

gerando e buscando estratégias para investigá-las, gerando dados, analisando e interpretando 

esses dados, extraindo conclusões destes, comunicando essas conclusões, aplicando as 

                                            

11 No âmbito das pesquisas em Educação e Ensino da Matemática existe uma vasta literatura que distingue a 

tipologia das atividades (ou tarefas) que são empregadas neste domínio. Entretanto, não pretendemos nos 

aprofundar nesta discussão, visto que interessa-nos, em primazia, apontar a existência (e recorrência) de situações 

problemas e atividades de natureza investigativa propostas no nosso objeto de análise.  
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conclusões à questão original e, talvez, suscitando novas questões a serem investigadas.” 

(SANDOVAL, 2005, p.636, tradução nossa). 

De acordo com Jimenez-Aleixandre (2010), no domínio do ensino de Ciências (e 

Matemática) práticas epistêmicas não são necessariamente práticas idênticas às desenvolvidas 

pela comunidade científica. Numa concepção semelhante a Sandoval (2005), a autora define 

que as práticas epistêmicas reportam-se às práticas desenvolvidas por alunos em tarefas de 

investigação, as quais permitem que o estudante possa reproduzir, parcialmente, as habilidades 

do cientista - sobretudo aquelas envolvidas na produção, comunicação e avaliação do 

conhecimento -, tais como: seleção e interpretação de dados; proposição, revisão e avaliação de 

ideias; identificação de padrões; dentre outras.  

De modo específico, para Ponte (2003), investigar no contexto da Matemática escolar 

consiste em “procurar encontrar soluções para os problemas com que nos deparamos. Trata-se 

de uma capacidade de primeira importância para todos os cidadãos e que deveria permear todo 

o trabalho da escola, tanto dos professores como dos alunos” (PONTE, 2003, p.02). A 

designação retratada por Ponte (2003) à este tipo de tarefa muito se assemelha ao conceito de 

um problema em seu âmbito estrutural. Isso fica evidente na Figura 03 a seguir, onde o autor 

apresenta um esquema que distingue os quatro tipos básicos de tarefas em Matemática, em 

acordo com seu grau de dificuldade e abertura: 

 

Figura 03: Aspectos estruturais dos tipos de tarefas em Matemática 

 

Fonte: Ponte (2003, p. 05) 

 

Diante do exposto, para o autor, um problema é uma tarefa fechada, ou seja, tem uma 

finalidade clara e bem estruturada de modo a admitir uma única solução, além disso, apresenta 

elevado grau de dificuldade, diferentemente de um exercício. Por outro lado, uma investigação 



34 

 

 

apresenta-se como uma tarefa aberta, pouco estruturada, admitindo uma ou mais soluções, 

também com elevado grau de dificuldade. 

Considerando a complexidade da delimitação de fronteiras entre o grau de dificuldade 

de uma tarefa, em favor das características do aluno ao qual ela se dirige, Ponte (2003) salienta 

que muitos autores não fazem distinção entre as tarefas de exploração e as de investigação, 

incorporando-as à um só grupo. Assim posto, não é de nosso interesse discutir o grau de 

dificuldade entre as tarefas propostas no nosso objeto de análise, dessa forma, elegemos como 

tarefas de investigação todos os problemas de natureza aberta, dos quais, como aponta Sandoval 

(2005) emergem as práticas epistêmicas. 

De modo mais específico, num estudo sobre as distintas abordagens conferidas às tarefas 

de investigação na visão de distintos autores, realizado por Zômpero e Laburú (2011), os autores 

realizam uma análise comparativa e, mediante as principais características comumente 

admitidas frente a percepção dos autores investigados, concluem que:  

 
para uma proposta investigativa deve haver um problema para ser analisado, a emissão 

de hipóteses, um planejamento para a realização do processo investigativo, visando a 

obtenção de novas informações, a interpretação dessas novas informações e a 

posterior comunicação das mesmas [...] Um aspecto relevante que pode ser observado 

é a necessidade de que as atividades investigativas proporcionem aos estudantes o 

contato com as novas informações. Nas atividades investigativas, é necessária a 

comunicação das novas informações obtidas pelos alunos. Essa divulgação dos 

resultados poderá ser realizada por meio da oralidade ou da escrita (ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011, p. 74-75) 

 

Assim posto, buscamos identificar essas características nos problemas de natureza 

aberta propostos nas unidades analisadas. De forma sistemática, o Quadro 01, a seguir, 

apresenta alguns exemplos de tarefas em Matemática classificadas em acordo com as 

características aqui expostas: 
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Quadro 01: Tipos de tarefas em Matemática 

Exercício Problema Tarefa de Investigação 

1. Simplifique: 
𝟐𝟎𝒙³𝒚𝒛²

𝟑𝟓𝒙𝒚²𝒛²
 ; 

 

 

2. Explicite o domínio da seguinte 

função real: 

𝒇(𝒙) =
𝒙 − 𝟐

𝒙 + 𝟓
 

 

1.  Se 𝐷 = {1, 2, 3, 4, 5} é o domínio da 

função 𝑓: 𝐷 → 𝑅 definida por 𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 3)(𝑥 − 5), quantos elementos 

possui o conjunto imagem dessa função? 

 

 

2 Para o cálculo da inflação, utiliza-se, 

entre outros, o índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), que toma 

como base os gastos das famílias 

residentes nas áreas urbanas, com 

rendimentos mensais compreendidos 

entre um e quarenta salários mínimos. O 

gráfico a seguir mostra as variações do 

IPCA de quatro capitais brasileiras no 

mês de maio de 2008.

 
Com base no gráfico, qual item foi 

determinante para a inflação de maio de 

2008? 

1. Blaise Pascal foi um matemático 

francês do século XVII. E este 

triângulo numérico é chamado de 

Triângulo de Pascal: 

 

 
 

(i) Descubra como se obtêm os 

números de cada linha deste 

triângulo, a partir dos números da 

linha anterior. 

 

(ii) Escreva mais três linhas deste 

mesmo triângulo. 

 

(iii) Explique como alguém deve 

fazer para obter novas linhas deste 

triângulo a partir dos números 

dados. anterior. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Como é possível observar, na primeira coluna do Quadro 01 temos exemplos de tarefas 

que não apresentam contextos enunciativos que impliquem no estímulo à interpretação e 

reflexão do aluno, assim, essas questões apresentam como principal objetivo a utilização de 

habilidades instrumentais básicas. Sob essa perspectiva, essas atividades são classificadas como 

exercícios. 

Na segunda coluna, com a primeira questão, o enunciado apresentado não deixa 

explicito qual o procedimento que deve ser realizado pelo aluno, tencionando o mesmo a 

realizar uma breve reflexão sobre o que pode ser feito para obter a resposta à questão 

apresentada. Ainda, a resposta à esta questão não se dá de modo imediato visto que o aluno 

deverá aplicar mais de um mecanismo operatório  para obtenção do resultado. Com a segunda 

questão da mesma coluna, temos a presença de um contexto e um gráfico no enunciado que 

exigem que o aluno os interprete para obter um meio de resolução. Com essas características, 

identificamos que essas atividades reportam-se a problemas. 

http://www.pensevestibular.com.br/wp-content/uploads/2010/10/h25.jpg?81dcbe
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Na terceira coluna temos uma atividade de estrutura aberta, no sentido de pouco 

estruturada, por não buscar uma resposta específica. É possível observar no primeiro item que 

a questão suscita um problema a ser investigado pelo aluno ao solicitar que o mesmo descubra 

como se obtêm a sequência de cada linha do triângulo apresentado. Mediante isto, o aluno é 

estimulado a analisar as sequências que lhes são apresentadas a fim de descobrir seu padrão. 

Encontrado o padrão, o aluno o utilizará para ampliar os dados dispostos no triângulo e por fim, 

comunicará como realizou o processo. Neste sentido, a questão incita que o aluno envolva-se 

na análise, produção e comunicação do conhecimento em questão, assim, entendemos que se 

trata de uma questão de natureza investigativa. 

Salientamos que nem sempre atividades desta natureza se apresentam em sua 

completude, fomentando a construção, comunicação e avaliação do conhecimento proposto. De 

acordo com o National Research Council (1996) numa investigação completa, o aluno deve, 

necessariamente, passar pelas etapas de questionamento, planejamento, reunião de provas, 

formulação de respostas aos questionamentos iniciais, comunicação e avaliação do processo de 

investigação e dos resultados. Caso passe por apenas algumas destas etapas, dizemos então que 

se trata de uma investigação parcial.  

 

Autenticidade 

 

Para Jimenez-Aleixandre (2007; 2010) um problema se revela autêntico quando o aluno 

se sente engajado em resolvê-lo. Neste sentido, entende-se que o termo autêntico reporta-se à 

relevância atribuída ao aluno. Para a autora, isto pode ocorrer em algumas situações, a 

exemplos: um obstáculo inesperado no decorrer de um projeto em que o aluno esteja envolvido; 

situações que apresentem dilemas da vida real do aluno; problemas que necessitem ser 

resolvidos por meio de procedimentos de investigação.  

A nosso ver, a importância da autenticidade dos problemas propostos ao aluno apresenta 

duas prerrogativas básicas: ao deparar-se com problemas autênticos o aluno se engajará no 

desenvolvimento do conhecimento escolar proposto por sentir-se hábil à resolvê-los; ao 

assemelhar as situações da sala de aula com os problemas da vida real o aluno estará sendo 

preparado para a vida – como é de objetivo da educação básica brasileira – provendo assim um 

conhecimento com significado. 

Essas prerrogativas são suscitadas nas disposições das Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM), quando propõem que a condução do ensino – no domínio das Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias – deva: 

 



37 

 

 

estimular a efetiva participação e responsabilidade social dos alunos, discutindo 

possíveis ações na realidade em que vivem, desde a difusão de conhecimento a ações 

de controle ambiental ou intervenções significativas no bairro ou localidade, de forma 

a que os alunos sintam-se de fato detentores de um saber significativo (BRASIL, 2000, 

p. 54). 
 

Para que isto ocorra é evidente que se deva considerar a contextualização dos problemas 

propostos em sala de aula. De modo específico as OCEM explicam que a partir da dinâmica da 

contextualização:  

 
o aluno constrói conhecimento com significado, nisso se identificando com as 

situações que lhe são apresentadas, seja em seu contexto escolar, seja no exercício de 

sua plena cidadania. A contextualização não pode ser feita de maneira ingênua, visto 

que ela será fundamental para as aprendizagens a serem realizadas  (...) Em outras 

palavras, a contextualização aparece não como uma forma de “ilustrar” o enunciado 

de um problema, mas como uma maneira de dar sentido ao conhecimento matemático 

na escola. (BRASIL, 2006, p. 83) 

 

Entendemos, assim, que é neste contexto, verossímil para o aluno, que se pode alicerçar 

métodos ativos e dialógicos – comum no trabalho com a argumentação – minimizando a 

recorrente supervalorização de fórmulas e reprodução de exercícios que pouco contribuem para 

o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do aluno. 

 

Profundidade 

 

Sob a perspectiva de Jimenez-Aleixandre (2007) problemas profundos referem-se a 

problemas que abordem um conteúdo estabelecendo interface com outras áreas e/ou conceitos 

para a sua solução. Sob nosso olhar, este princípio reporta-se ao caráter, imprescindivelmente, 

interdisciplinar diante de um currículo que valorize o desenvolvimento da argumentação e 

outras competências científicas. 

A relevância da profundidade (ou amplitude) das tarefas propostas, especificamente, no 

domínio da Matemática também e é corroborada nos documentos oficiais para o Ensino Médio 

quando apontam que: 

 
a aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à atribuição e 

apreensão de significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento 

pressupõe identificar suas relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o 

tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear 

deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. 

O significado da Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece 

entre ela e as demais áreas, entre ela e os Temas Transversais, entre ela e o cotidiano 

e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos; (BRASIL, 

1998, p. 57) 

 

Analogamente entendemos que, se a argumentação está relacionada com a capacidade 

de avaliação (crítica) do conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) então é necessário 
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que o sujeito disposto a realizá-la tenha uma visão multilateral do objeto ao qual analisa, assim 

sendo, faz sentido dizer que um currículo que proponha o seu desenvolvimento deva, em 

primazia, superar seus aspectos segregacionistas, prevalecente à escola tradicional. 

 

Diversidade 

 

Para Jimenez-Aleixandre (2010) esta categoria está atrelada à produção dos resultados 

das tarefas de estrutura aberta, no sentido de pouco estruturadas, tal qual as que retratam 

contextos de vivências reais. Segundo a autora as tarefas envolvidas em um currículo que 

proponha o desenvolvimento da argumentação devem ser concebidas de modo a produzir uma 

diversidade de resultados (JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2007), dessa forma, suportam a 

avaliação e/ou discussão de distintas alternativas gerando o envolvimento dos alunos na 

argumentação. 

De modo se semelhante, Leitão (2011) assegura que, – por ser a argumentação 

comumente concebida como uma disposição racional de argumentos para a defesa de um ponto 

de vista diante de uma oposição e/ou pontos de vista alternativos – a argumentação se sobressai 

em situações discursivas em que mais de uma alternativa ou pontos de vista distintos sobre um 

mesmo tema são – ou podem ser – considerados. Perante as reflexões da autora, as condições 

(diversidade de alternativas/pontos de vista) que oportunizam a argumentação não subjazem, 

necessariamente, aos contextos polêmicos que causem dicotomias, como num júri ou debate 

político. Neste sentido, para a autora, no contexto escolar essas condições podem representar 

as possibilidades de múltiplos entendimentos sobre um tópico (conceitos ou processos) no 

domínio de uma disciplina. 

 

Práticas discursivas  

 

Inerente à dimensão epistêmica da argumentação, as práticas discursivas revelam-se um 

recurso central no âmbito de qualquer domínio que a incorpore, independente da sua perspectiva 

adotada. De forma objetiva, Jimenez (2007) pontua que a estruturação de um currículo em 

contextos argumentativos tem por intenção específica o envolvimento do aluno na investigação 

e nas práticas discursivas, revelando a importância do fomento deste princípio. 

No âmbito do ensino-aprendizagem da Matemática, as discussões em torno da 

relevância do fomento às práticas discursivas são comumente relacionadas à produção de 

sentidos do aluno com relação aos conceitos matemáticos.  

Segundo Silveira (2005), uma expressão matemática só admite sentido para o aluno 

quando todos os conceitos nela envolvidos são compreendidos e direcionados, em sua 
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totalidade, à uma interpretação. Para tanto, a autora sugere que o professor propicie ao aluno 

um espaço, onde seja possível expressar-se, propriamente, em linguagem materna, para que este 

possa realizar suas conjecturas, relacionar suas ideias ao que exprime o texto e, assim, criar o 

seu próprio conceito. Após esse processo, todas as conjecturas suscitadas e acolhidas devem 

ser gradativamente conduzidas à linguagem formal em matemática, por meio da mediação do 

professor.   

De modo correspondente, destacamos as considerações apontadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997) quando analisa os fatores que perpassam a relação professor-

aluno, atentando que uma forma de alcançar uma aprendizagem significativa está no confronto 

dos discursos entre o que pensa o aluno, os seus colegas e o professor por pressupor a 

necessidade construção e comprovação de argumentos (BRASIL, 1997, p. 41). Dessa forma, os 

documentos sugerem que a prática pedagógica em matemática seja pautada em um ambiente 

que favoreça a comunicação entre os sujeitos que nela estão inseridos com o objetivo de 

orientarem-se mutualmente compartilhando entre si suas visões e significados em matemática. 

 

Resumo 

 

Em linhas gerais, buscamos com a análise das atividades propostas nos livros didáticos, 

verificar se há a presença e recorrência dos princípios discutidos nesta seção. Por entendermos 

que a argumentação na perspectiva da lógica informal (como uma atividade social, orientada 

pelo diálogo) suscitada por autores como Kolstø e Ratcliffe (2007), Boavida, Gomes e Machado 

(2002), Leitão (2007), Van Eemeren (1996), Jimenez-Aleixandre e Erduran (2007) e Jimenez-

Aleixandre (2010) é uma competência mais eficaz no que tange os objetivos da educação básica 

e demandas sociais – educar para a cidadania e favorecimento do pensamento crítico; educar 

para a cultura científica; educar para o desenvolvimento da autonomia (aprender a aprender / 

metacognição) – concordamos com Jimenez-Aleixandre (2007) quando analisa que, mediante 

um currículo que proponha o desenvolvimento desta competência, torna-se imprescindível que 

o mesmo esteja pautado nos princípios aqui descritos. 
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1.4 O Livro Didático 

 

Sendo um objeto que se popularizou nos veículos de escolarização por sua importância 

no suporte às comunidades de professores e alunos, o Livro Didático ganha destaque no âmbito 

da Educação e sua projeção – enquanto produto cultural que dialoga com diversos aspectos da 

sociedade (BITTENCOURT, 2004)  – reflete a necessidade constante de análise por parte da 

comunidade acadêmica. 

Por se caracterizar como um objeto de fácil identificação, intrínseco ao contexto escolar, 

a definição do Livro Didático é comumente admitida como um recurso material que é próprio 

à instrução escolar do aluno. Todavia, defronte as discussões que visam situar o Livro Didático 

na História, o pesquisador francês Allain Choppin12 (2004) aponta uma dicotomia em torno da 

definição geral do objeto: se por um lado – associado ao senso comum – o Livro Didático se 

assume tão familiar, então nos parece inútil tentar defini-lo; por outro lado – do ponto de vista 

científico – “a multiplicidade de suas funções, a coexistência de outros suportes educativos e a 

diversidade de agentes que ele envolve” (CHOPPIN, 2004, p. 552), são aspectos a ser 

considerados e, sendo assim, conduzem ao pesquisador um problema tentar defini-lo. Assume-

se, porém, que estes aspectos se apresentam como causas estruturais para a abundância de 

atividades científicas que discutem o objeto. 

Concernente a multiplicidade de suas funções, Choppin (2004) afirma que o Livro 

Didático assume, essencialmente, quatro funções “que podem variar consideravelmente 

segundo o ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as 

formas de utilização” (ibidem, p. 553): 

 Função referencial – compreende o programa curricular, ou interpretação, da 

disciplina na qual o livro didático esteja vinculado; 

 Função instrumental– constitui os métodos de aprendizagem, exercícios ou 

atividades que objetivam que o leitor, o qual se dirige o livro didático, aproprie-

se dos conhecimentos, competências e habilidades pertinentes a disciplina; 

 Função ideológica e cultural– assume-se como um vetor “da língua, da cultura e 

dos valores das classes dirigentes” (ibidem, p. 553), confraternando, assim, 

importante papel político. De acordo com o autor, trata-se da função mais antiga 

                                            

12 Professor do Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), França. 
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do livro didático e expressa a tendência a aculturar, explicita ou implicitamente, 

as gerações das quais o objeto se destine. 

 Função documental – oferece um conjunto de documentos cujo confronto pode 

“vir a desenvolver o espirito crítico do aluno” (ibidem, p. 553). Segundo o autor, 

esta é uma função recente que só é contemplada em domínios que proponham a 

iniciativa pessoal do aluno como objetivo para o desenvolvimento da sua 

autonomia. 

 

Ainda que detenha múltiplas funções, o livro didático não é o único recurso material de 

utilização escolar. Para Choppin (2004), a coexistência de outros suportes educativos determina 

relações de concorrência ou complementaridade, com o livro didático, que revelam influências 

quanto ao seu uso e funcionalidade. Ao mencionar situações que incorrem o uso de outros 

materiais – como os mapas-múndi, diários e enciclopédias escolares, softwares didáticos, 

vídeos, dentre outros – o autor revela que o livro didático pode alternar o seu papel, quer seja, 

de elemento independente para constitutivo dos próprios recursos (CHOPPIN, 2004), ou 

mesmo, de elemento central para complementar do ensino-aprendizagem. 

Por fim, afirma o autor que, ao se tratar de livros didáticos é preciso considerar também 

a diversidade de agentes que os envolvem desde a sua concepção ao descarte. Considerando o 

seu processo de elaboração, constituição material, comercialização, distribuição e utilização, 

supõe-se, em sociedades democráticas, o envolvimento e mobilização dos setores do estado, do 

mercado e da sociedade civil, fazendo do livro didático um objeto capaz de provocar amplos 

debates e polêmicas (CHOPPIN, 2004). 

De acordo com a Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, no 

Relatório Dellors (1996), direcionado à UNESCO, a qualidade do ensino depende não somente 

das qualificações do profissional envolvido no processo, tanto, porém, depende em larga escala 

da qualidade dos instrumentos pedagógicos por ele empregados. Dentre os instrumentos 

pedagógicos citados, o relatório aponta o Livro Didático como um elemento central no processo 

de ensino, sendo ele “o suporte mais fácil de manejar e mais econômico”, ilustrando “os 

ensinamentos do professor, permitindo que o aluno reveja os seus conhecimentos e adquira 

autonomia” (p. 192). 

Para Marisa Lajolo (1996), o Livro Didático, como um objeto de reflexão no meio 

educacional, passa a ser reconhecido a partir dos anos 70, com a expansão significativa de 

escolas da rede pública de ensino, tendo seus primeiros produtos – resultantes do processo de 
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reflexão no âmbito educacional – divulgados a partir da segunda metade dos anos 80, desde 

então, não saindo mais da pauta dos veículos de informação acadêmica. Ao consultarmos a 

plataforma CAPES, em seu banco de teses e dissertações, o termo ‘livro didático’, encontramos 

15731 (quinze mil setecentos e trinta e um) registros acadêmicos, nas mais diversas áreas de 

atuação, revelando-se autêntica e atemporal a assertiva da autora acima citada.  

Considerando os apontamentos do Relatório Dellors (1998) e o periódico 

monotemático Em Aberto (1996), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), o destaque da reflexão sobre o Livro Didático se deu a partir da 

percepção do grande espaço que este elemento passou a ocupar na sala de aula, apresentando 

influência direta no processo de aprendizagem, reforçando, assim, a primordial importância da 

análise contínua destes materiais. 

Neste sentido, mediante tudo o que foi discutido ao longo deste capítulo, o nosso 

trabalho vem a contribuir com a reflexão das estratégias didáticas, propostas nestes materiais – 

reconhecidamente úteis a professores e alunos –, concernentes ao desenvolvimento das 

habilidades argumentativas do aluno, sobretudo, dando subsídios para que o professor possa 

realizar um trabalho eficaz no tocante ao desenvolvimento desta habilidade que vem a favorecer 

o desenvolvimento do sujeito em seus aspectos crítico-reflexivos, emergentes em nosso modelo 

de sociedade atual.   

Esta pesquisa congrega-se aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de 

Pesquisa em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa, por meio do Projeto “Linguagem e 

desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e Matemática” (Projeto 

21053 / 2012 – OBEDUC / CAPES / INEP), que tem o Livro Didático como um objetivo de 

estudos. 
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2. Desenvolvimento e identificação dos dados  

 

De forma sistemática, este capítulo contempla a identificação dos Livros Didáticos (item 

2.1), a caracterização do público à que se destinam estas coleções (item 2.2), a descrição do 

percurso metodológico assumido no desenvolvimento de nossas análises (Item 2.3), bem como, 

a descrição da análise dos Manuais do Livro Didático do Professor de Matemática acolhidos 

como objetos de nossa investigação. 

 

2.1.  A identificação dos Livros Didáticos analisados  

 

Nossa amostra, como já justificada neste trabalho, é composta por três Livros Didáticos, 

identificados no Quadro 02 a seguir:  

 
Quadro 02 – Identificação dos Livros Didáticos analisados 

 LD 1 LD 2 LD 3 

Título do LD 
CONTEXTOS E 

APLICAÇÕES 

CONEXÕES COM 

A MATEMÁTICA 

NOVO OLHAR 

MATEMÁTICA 

Segmento 
1º ano do EM/ Livro 

do Professor 

1º ano do EM/ Livro 

do Professor 

1º ano do EM/ Livro do 

Professor 

Autor  

(ou editor 

responsável) 

Luiz Roberto Dante 
Fábio Martins de 

Leonardo 
Joamir Souza 

Editora Ática Moderna FTD 

Estado São Paulo São Paulo São Paulo 

Ano 2013 2013 2013 

Unidades 

Analisadas 

Manual do Professor 

e Capítulo 2: 

Funções 

Guia do professor e 

Capítulo 3: Funções 

Orientações para o 

Professor e Capítulo 2: 

As funções 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Com vistas a melhor delinearmos os resultados apontados, apresentamos a descrição das 

nossas análises por objetivos de pesquisa. Assim, com o item 3.4. discutimos os objetivos que 

preveem a argumentação e a sua perspectiva explorada nos Livros Didáticos mediante o 

discurso dos autores no Manual do Professor. E, para o item 3.5 apresentamos as 

potencialidades – e/ou limitações – das atividades, propostas nos Livros Didáticos, enquanto 

suporte para o trabalho com a argumentação. 

Os dados são apresentados sob a perspectiva de uma análise qualitativa, com exibição 

quantitativa em gráficos e tabelas, quando feito necessário, por meio de uma estatística 

descritiva. 
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2.2 O público à que se destinam os Livros Didáticos analisados: contextualização 

socioeconômica e cultural 

 

Com o objetivo de discutirmos, em nossas análises, a relevância das situações problemas 

propostas nos Livros Didáticos para o público à que se dirige, no âmbito da investigação 

proposta, é válido expormos brevemente aqui o contexto socioeconômico e cultural da 

população à que se destinam os Livros Didáticos elegidos como objetos de investigação nessa 

pesquisa. 

Localizado na Mesorregião da Mata Paraibana e Microrregião do Litoral Norte, o 

município de Rio Tinto, historicamente conhecido por Engenho da Preguiça13, compreende 

uma extensão territorial de 465,666 𝑘𝑚² que abriga uma população – estimada no corrente ano 

pelo  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – de 24.090 habitantes. 

A história deste município se mostra bastante difusa frente a literatura, ditos populares 

e conflitos territoriais entre nativos, indígenas Potiguara, e colonizadores. Alheio à discussão 

sobre a legalidade do ato, sabe-se que suas terras foram adquiridas em 1917 pelos filhos do 

empresário sueco, radicado no Recife/PE, Herman Theodor Lundgren, com o objetivo de 

expandir os negócios da família mediante a implementação de uma unidade fabril do ramo têxtil 

na Paraíba: a Companhia de Tecidos Rio Tinto (CTRT).  

O processo de urbanização do Engenho da Preguiça se deu em simultâneo com a 

construção da fábrica de tecidos, com fins de fornecer um suporte estrutural para a mesma e 

abrigar as famílias dos funcionários – técnicos de variadas nacionalidades (em demasia, de 

países europeus), operários recrutados de estados vizinhos e locais – contratados pelo grupo 

sueco.  

A inauguração da CTRT, juntamente com o empreendimento urbano em seu entorno, 

ocorreu no dia 27 de dezembro de 1924, seguido por cerca de quarenta e cinco anos de 

funcionamento até alcançar sua ascensão industrial (SILVA, 2011). Rente a este período a 

cidade subsistia estritamente em função da CTRT, que produzia desde alimentos ao vestuário 

dos seus funcionários.   

No entanto, a partir da década de 1980 a CTRT entrou em um processo de declínio e, a 

partir de 1981 os patriarcas da companhia sueca começaram a se desfazer de uma significativa 

                                            

13 Denominação popular ocasionada pela presença de bichos-preguiça na região. 
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parte do seu patrimônio, como aponta Egler (1986, apud SILVA, 2011), por meio de um 

levantamento realizado no Cartório da cidade, na Figura 04 a seguir: 

 

Figura 04: Áreas de terras vendidas pela CTRT 

 

Fonte: (SILVA, 2011, p. 11) 

 

Com as vendas das terras para outras empresas, a cidade abriu espaço para novas fontes 

de subsistência e em 1983 a CTRT foi completamente desativada.  

De acordo com um levantamento realizado por Silva (2011) nos escritórios contábeis 

do município, atualmente, as novas empresas – contribuintes para a geração de emprego e renda 

– instaladas na cidade dividem-se basicamente em três setores: o comércio, ocupando a margem 

de 75% do número total de empresas, seguido de serviços, com 16%, e a indústria, com a 

margem de 9% do número total. De acordo com a autora, há ainda um setor que vem 

apresentando crescimento no município em função da implementação do Campus IV da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no ano de 2006, que é o imobiliário. 

De forma pormenorizada, o estudo realizado por Silva (2011) aponta que as principais 

atividades exercidas pelos moradores locais do município, frente aos setores anteriormente 

citados, agrupam-se nas categorias profissionais apresentadas na Figura 05 a seguir:  
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Figura 05: Principais atividades profissionais exercidas

 
Fonte: (SILVA, 2011, p. 14) 

 

Num breve olhar sob as principais atividades econômicas destacadas por Silva (2011), 

percebemos que os trabalhadores rurais e indígenas não foram contemplados em sua amostra14. 

Considerando a expressiva população indígena Potiguara que habita o Litoral Norte do estado 

da Paraíba, é válido complementarmos esse levantamento mencionando Caniello (2007) ao 

destacar as principais atividades econômicas dos indígenas nesta região. A saber: 

  
[...] a pesca marítima e nos mangues (em quase todas as aldeias), o extrativismo 

vegetal (mangaba, dendê, caju e batiputá), a agricultura de subsistência (milho, feijão, 

mandioca, macaxeira, inhame, frutas etc.), a criação de animais em pequena escala 

(galinhas, patos, cabras, bovinos, muares e cavalos), o plantio comercial de cana-de-

açúcar (geralmente em terras arrendadas para usinas), a criação de camarões em 

viveiros, o assalariamento rural (principalmente nas usinas de cana) e urbano, o 

funcionalismo público (com destaque para as prefeituras) e as aposentadorias dos 

idosos. (CANIELLO, 2007, p. 18) 

 

Dessa maneira, podemos complementar a base das principais atividades econômicas 

desenvolvidas no município de Rio Tinto fazendo menção à pesca, a carcinicultura, a avicultura, 

a pecuária e a agricultura.  

                                            

14 De acordo com o método apresentado pela autora, foram entrevistadas 50 (cinquenta) pessoas – que representam 

sua amostra – escolhidas de modo aleatório. A partir da análise dos resultados apontados na pesquisa supracitada, 

subentendemos que a amostra acolhida pela autora remete, estritamente, aos moradores do perímetro urbano do 

município. 
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No âmbito da educação escolar, o município conta com 39 (trinta e nove) instituições 

públicas de ensino, sendo 34 (trinta e quatro) escolas municipais e 5 (cinco) escolas estaduais. 

De acordo com o Sistema de Consulta a Matrícula do Censo Escolar do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), essas instituições atendem a uma 

demanda de 5907 (cinco mil novecentos e sete) estudantes15, distribuídos entre as modalidades 

do Ensino Regular – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio –, Educação especial 

e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Especificamente com relação ao Ensino Médio – modalidade relacionada com os Livros 

Didáticos adotados como objeto da nossa investigação –, apenas 4 (quatro) destas instituições 

realizam a sua oferta, atendendo a 14,6% do número total de estudantes da Educação Básica do 

setor público do município, a saber: Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental e Médio 

Cacique Domingos Barbosa dos Santos, localizada na Aldeia Jaraguá; Escola Estadual Indígena 

de Ensino Fundamental e Médio Doutor José Lopes Ribeiro, localizada na Vila Regina/Aldeia 

Monte-Mór; Escola Estadual Indígena Guilherme da Silveira, também localizada na Vila 

Regina/Aldeia Monte-Mór; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz 

Gonzaga Burity, localizada no Centro do município. 

Como é possível observar, das quatro instituições estaduais que ofertam o Ensino Médio 

no município e que fazem uso dos Livros Didáticos objetos desta pesquisa, três delas estão 

situadas em território indígena e apenas uma no perímetro central. A predominância das 

instituições escolares indígenas no município visa valorizar a cultura e fortalecer a resistência 

dos aldeões indígenas Potiguara, que representa uma população de, aproximadamente, 19 000 

indígenas (CARDOSO; GUIMARÃES, 2012), distribuídos entre os municípios de Rio Tinto, 

Marcação e Baía da Traição (litoral norte paraibano). 

Apesar da discrepância entre o número de instituições escolares indígenas contraposto 

ao número de instituições escolares não-indígenas, ambas acolhem aos dois públicos 

(estudantes índios e não-índios) e contam com um currículo regular, categorizado como 

nacional. No entanto, é assegurado pela Constituição de 1988, nos artigos 210, 215 e 231, que 

a população indígena tenha direito à uma educação escolar específica, diferenciada e 

intercultural, bem como reafirma a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nos artigos 78 e 79: 

 
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

                                            

15 Levantamento realizado em 13 de janeiro de 2017 no site < http://matricula.educacenso.inep.gov.br/>. Os 
resultados apontados fazem referência ao censo escolar de 2015, ano mais recente disponível na plataforma. 

http://matricula.educacenso.inep.gov.br/
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ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas 

línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

(BRASIL, 1996). 

 

 Assim sendo, em virtude da breve caracterização do público à que se destinam os Livros 

Didáticos aqui analisados, buscamos identificar se no tratamento à informação dos mesmos há 

elementos que permitam que os estudantes que deles fazem uso possam identificar-se com as 

situações apresentadas, propiciando o seu engajamento em situações que os permitam praticar 

o exercício da sua plena cidadania, favorecendo a construção de argumentos e, em decorrência, 

o desenvolvimento do seu pensamento crítico. 

 

2.3. O percurso metodológico 

 

De modo pormenorizado, para a realização de nossas análises, distinguimos três fases 

que compreendem o percurso metodológico assumido: 

 

(i) A fim de respondermos ao nosso primeiro objetivo – Caracterizar, dentre as 

orientações teórico-metodológicas e objetivos propostos no Manual do Professor, como se 

assenta a perspectiva de argumentação a ser explorada – foi realizada, nesta fase, uma 

apreciação do Manual em seus eixos: geral (com os pressupostos e objetivos de toda a coleção) 

e específico (orientações quanto a unidade do ensino de Funções). 

 

Buscamos com esta apreciação responder a três questionamentos:  

 

1. A argumentação é prevista pelo autor como um objetivo à ser desenvolvido?  
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Com essa questão levantamos três possíveis conclusões:  

 Sim, a argumentação é explicitamente prevista como um objetivo a ser desenvolvido – 

ocorrendo quando o autor expõe claramente a argumentação como um objetivo a ser 

desenvolvido na coleção ou, especificamente, na unidade referente ao ensino de 

Funções.  

 Sim, a argumentação é implicitamente prevista como um objetivo a ser desenvolvido – 

ocorrendo quando o autor não expõe diretamente a argumentação como um objetivo a 

ser desenvolvido, no entanto, aponta objetivos gerais que possam desencadear em seu 

processo a argumentação ou, ainda, aborde em suas orientações elementos que possam 

incidir no desenvolvimento de habilidades argumentativas. 

 Não, a argumentação não é prevista como um objetivo a ser desenvolvido – ocorrendo 

na ausência de ambas as conclusões anteriores. 

 

2. Qual a perspectiva de argumentação preconizada nos objetivos propostos? 

 

Sendo apontada como um objetivo a ser desenvolvido pelo aluno, buscamos com este 

subitem identificar se o autor sugere que o método para alcançá-lo seja por meio do ensino 

formal da construção de argumentos. (perspectiva analítica / lógica formal). 

 

3. O autor propõe que o aluno seja envolvido em atividades que os permita praticar a experiência 

argumentativa. 

 

Sendo apontada como um objetivo a ser desenvolvido pelo aluno, buscamos com este 

subitem identificar se o autor propõe que o método para alcança-lo seja engajando o aluno em 

atividades que incidam em práticas que favoreçam o desenvolvimento da argumentação, 

enquanto processo. (perspectivas retóricas e dialéticas / lógica informal). 

 

3- Qual a perspectiva de argumentação implícita no discurso do autor frente às orientações 

teórico-metodológicas? 

 

 



51 

 

 

 Há ênfase nas conclusões (ou soluções) pautadas no raciocínio e linguagem 

formal da matemática, onde a argumentação é tida como um produto e se 

desenvolve por meio de regras inferenciais explicitas: Discurso Analítico. 

 Há o raciocínio informal empregado, a argumentação é tida como um processo 

que se desenvolve por meio do discurso com o objetivo de persuadir (na 

matemática: explicar métodos de resolução, tentar convencer o interlocutor 

sobre a validez de sua resposta, justificá-la) o ouvinte: Discurso Retórico. 

 Há o raciocínio informal empregado, a argumentação é tida como um processo 

que se desenvolve por meio do debate com o objetivo de construir coletivamente 

o conhecimento (conclusão/solução): Discurso Dialético. 

 

 

(ii) Nesta fase, direcionamos nosso olhar para as atividades voltada aos alunos. À priori, 

nosso intento foi o de analisar as atividades, voltadas ao ensino de Funções, estritamente 

propostas no Manual do Professor. No entanto, tendo em vista os sucessivos direcionamentos 

do autor para a parte do livro voltada ao aluno e a necessidade de uma visão geral das 

potencialidades (ou limitações) das atividades como suporte para o trabalho com a 

argumentação, achamos preciso analisar todas as atividades do capítulo referente ao ensino de 

Funções. Diante disto, realizamos nossa análise pautada nos seis princípios16 (ERDURAN; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007) que circunscrevem o suporte à um currículo que proponha o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno.  

 

De forma sistemática, buscamos na análise destas atividades:  

 

 identificar a presença e recorrências de Situações Problemas e Práticas 

Epistêmicas no capítulo referente ao ensino de Funções;  

 apreciar a incidência de possíveis elementos que os façam revelar-se autênticos 

(relevantes) aos ‘alunos à que se dirigem’17; 

                                            

16 Como descrito no item 1.3.3 do capítulo 1, para as autoras Erduran e Jiménez-Aleixandre (2007), um currículo 

que proponha o desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno deve pautar-se nos seguintes princípios: 

Resolução de Problemas, Práticas Epistêmicas, Autêntico, Profundidade, Práticas Discursivas e Diversidade. 
17 Para verificarmos a autenticidade das questões propostas nas coleções analisadas, é válido situarmos, nesta 

pesquisa, o público a que as mesmas se reportam. Assim, levantamos essa discussão no item 1.3.2.  
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 verificar se há profundidade nessas questões, ou seja, se as mesmas promovem 

processos de indagação e interface com outros conceitos (ou áreas de 

conhecimento) no decorrer de suas resoluções; 

 constatar se são propensas a gerar uma diversidade de respostas possíveis, 

favorecendo o debate dos alunos. 

 aferir se as propostas requerem a exposição do(s) ponto(s) de vista do(s) aluno(s) 

por meio de práticas discursivas. 

  

2.4. Os objetivos previstos e a perspectiva explorada 

 

Com este item buscamos identificar se a argumentação é prevista no Manual do 

Professor de Matemática, inseridos nos Livros Didáticos (identificados no Item 3.1), como um 

objetivo a ser desenvolvido e, sendo um objetivo, qual a perspectiva de argumentação é 

suscitada pelo autor. 

 

A argumentação é prevista pelo autor como um objetivo a ser desenvolvido? Se 

sim, qual a perspectiva de argumentação preconizada? 

  

Para respondermos a essa questão analisamos o Manual do Professor em seus eixos: 

Geral e Específicos, conforme descrito no item 3.3, anteriormente apresentado. 

 

LD1  

 

Nesta coleção, o autor inicia suas discussões, em torno do Manual do Professor, fazendo 

um panorama geral dos documentos oficiais para o Ensino Médio, expondo, assim, a 

argumentação como um dos objetivos específicos do Ensino da Matemática neste segmento. 

No entanto não fica claro – especificamente nesta discussão – se é de intento que a coleção 

contemple esse objetivo.  

Todavia, é na descrição das características da coleção que o autor passa a ser mais 

específico, apontando que as propostas para as atividades ao longo da obra “visam possibilitar 

aos jovens alunos a compreensão e interpretação do mundo ao seu redor por meio da ampliação 

de suas capacidades analíticas e críticas” (DANTE, 2013, p. 309), ainda relata que, frente às 

atividades propostas, há predileção por aquelas “realizadas em dupla ou equipe, com o intuito 
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de valorizar a iniciativa e a capacidade de decisão dos estudantes, reforçando a ajuda mútua, a 

ética e a solidariedade” (DANTE, 2013, p. 309). Neste sentido, subscreve o autor que “a tônica 

desta coleção é ajudar o aluno a construir e desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos 

(...) evitando a simples memorização e mecanização” (DANTE, 2013, p. 309), fazendo 

entender, assim, que há a preocupação com a formação para a cultura crítica, cidadã e científica, 

em conformidade com os objetivos relacionados à argumentação, segundo nos diz Jiménez-

Aleixandre (2007, 2010).  

No que tange às orientações metodológicas, o autor suscita algumas sugestões, a fim de 

que se desenvolva um trabalho que oportunize a atribuição de significados à Matemática, pelo 

aluno. Destacamos aqui suas ponderações relacionais ao trabalho com a argumentação: 

  
“O aluno deve atribuir significado ao que aprende. Para isso, deve saber o porquê das 

coisas, e não simplesmente mecanizar procedimentos e regras. (...) estimular o aluno 

a pensar, raciocinar, criar, relacionar ideias, descobrir e ter autonomia de pensamento. 

Em lugar de simplesmente imitar, repetir e seguir o que o professor ensinou, o próprio 

aluno pode e deve fazer Matemática. (...) trabalhar a Matemática por meio de 

situações-problema que o façam realmente pensar, analisar, julgar e decidir-se pela 

melhor solução. (...) trabalhar o conteúdo com significado, levando o aluno a sentir 

que é importante saber aquilo para a sua vida em sociedade ou que o conteúdo 

trabalhado lhe será útil para entender o mundo que vive. (...) valorizar a experiência 

acumulada pelo aluno dentro e fora da escola. (...) Considerar mais o processo do que 

o produto da aprendizagem – “aprender a aprender” mais do que levar em conta 

resultados prontos e acabados. (...) trabalhar os temas transversais (Ética, Orientação 

Sexual, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo) – e, de 

preferência, trabalhá-los de modo integrado.” (DANTE, 2013, p. 313-316) 

 

Podemos perceber que há, implícito as colocações do autor, alguns dos princípios que, 

segundo Jiménez-Aleixandre (2007, 2010), asseguram a argumentação mediante um currículo 

que objetive o seu desenvolvimento. É válido destacar ainda que, tal qual Jimenez (2007) há 

menção do autor quanto a valorização do ‘processo’ ante ao ‘produto’ a partir do trabalho com 

a argumentação em sala de aula. 

Por fim, ao descrever as observações e sugestões específicas para a unidade referente 

ao ensino de funções o autor apresenta um quadro que indica as competências e habilidades – 

com base na Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – a serem 

desenvolvidas com o ensino de funções, indicando que a habilidade H22 “utilizar 

conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentos” é um 

objetivo a ser desenvolvido na unidade. Ao apreciarmos a menção à este objetivo, podemos 

constatar que a argumentação é posta como uma finalidade a ser alcançada a partir da 

mobilização de determinados conhecimentos, o que nos leva a concluir que, neste sentido, a 

argumentação é preconizada nos objetivos da unidade em questão, pelo autor, como um 

produto, inerente à perspectiva analítica de argumentação.  
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De modo geral, concluímos que apesar do autor fomentar uma discussão que 

compreenda a argumentação em suas perspectivas sociais, inerentes a lógica informal, os 

objetivos traçados para o ensino de funções se assentam em sua perspectiva analítica. 

 

LD2 

 

Frente ao manual do professor desta coleção, a argumentação é implicitamente prevista 

como um objetivo a ser desenvolvido. Embora não seja evidenciada como um objetivo 

específico da coleção, ao descrever pressupostos teóricos e objetivos gerais o autor revela que 

o material tem como expectativa – para o aluno – a compreensão da “Matemática como uma 

ciência com métodos próprios de construção do conhecimento” (LEONARDO, 2013, p. 4). 

Para tanto o autor propõe, na discussão em torno dos pressupostos teóricos e objetivos da 

coleção, que essa dimensão cultural seja contemplada na coleção por meio de soluções de 

problemas e tarefas de investigação que tenham como objetivo “reproduzir algumas atividades 

dos matemáticos, com destaque à formulação de hipóteses e conjecturas e a reflexão entre elas, 

assim como à comunicação escrita de experimentações e de possíveis conclusões” 

(LEONARDO, 2013, p. 4). Entendemos que é sob esse prisma, que a argumentação se 

desenvolve como um processo que objetiva contribuir com a aprendizagem do aluno. Ainda, 

ao descrever a organização e estrutura da obra, o autor aponta – mais explicitamente – a 

argumentação como um objetivo a ser desenvolvido pelo aluno nas orientações para a sessão 

denominada Pesquisa e ação, que consiste numa proposta de atividades, a serem realizadas em 

grupos, que “exigem organização, análise e interpretação de dados e informações, com o 

objetivo de desenvolver a argumentação” (LEONARDO, 2013, p. 5), neste sentido, entendemos 

que o autor sugere a argumentação como um processo que se realiza mediante a interação entre 

os alunos e às práticas científicas, assim, concluímos que a perspectiva preconizada neste 

material versa sobre a lógica informal, com propensão ao desenvolvimento das perspectivas 

retóricas e dialéticas deste processo. Entretanto, ao buscarmos essa seção no Livro Didático, foi 

possível constatar que a mesma não é contemplada em todas as unidades, como é o caso da 

unidade proposta a ser analisada nesta pesquisa, referente ao ensino de Funções. 

 

LD3 

 

Com distinção à disposição estrutural do LD1 e LD2, o Manual do Professor desta 

coleção a priori situa o leitor descrevendo como está organizada a coleção e apontando as 

características de cada seção. Em seguida, na seção Orientações didáticas e metodológicas, o 

autor apresenta uma visão geral do Ensino Médio e dos objetivos da Matemática traçados para 
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este segmento, com base em alguns documentos oficiais da Educação (LDB e PCN+) e a Matriz 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), citando a argumentação como uma das cinco 

competências gerais comum a todas as áreas do conhecimento escolar. No entanto, 

diferentemente dos outros manuais analisados, esta discussão se mantém unicamente centrada 

nos documentos oficiais, não trazendo relações com a coleção nem expondo as 

intencionalidades gerais desta.  

Segundo as disposições do autor na apresentação da estrutura da coleção, as orientações 

ao professor se situam numa seção direcionada a discussão de cada unidade do LD3, 

denominada Objetivos, Comentários e Sugestões, que nela, segundo o autor, “são apresentados 

objetivos, comentários e sugestões, oferecendo subsídios para seu trabalho em sala de aula” 

(SOUZA, 2013, p. 36). Neste sentido, na ausência de ponderações do autor à respeito da coleção 

na discussão teórico-metodológica, partimos para a apreciação da seção anteriormente 

mencionada.  

É somente nos objetivos específicos da unidade referente ao ensino de Funções que o 

autor cita, explicitamente, que pretende fazer uso do “conceito de função como base para a 

formulação de argumentos” (SOUZA, 2013, p. 43). Assim posto, para esta unidade, o autor nos 

conduz o leitor (professor) do Manual do Livro Didático à compreensão da argumentação como 

um produto a ser obtido a partir do ensino de funções.  Ademais, as orientações do autor se 

centralizam nas discussões em torno do conteúdo a ser tratado, buscando privilegiar abordagens 

que favoreçam a exploração dos conhecimentos prévios dos alunos, a interdisciplinaridade, a 

leitura e a escrita e o uso das tecnologias, porém, não relaciona nem contempla uma discussão 

em torno dos preceitos da argumentação. 

 

Conclusão da seção 2.4: 

 

Considerando o que foi descrito e apreciado nos Manuais do Professor de Matemática 

das três coleções quanto à argumentação como um objetivo proposto, o Quadro 03 apresenta 

uma síntese do exposto: 

  
Quadro 03 - A argumentação como um objetivo previsto no LD 

A argumentação é prevista como um objetivo a ser explorado? 

 LD1 LD2 LD3 

Sim, explicitamente X  X 

Sim, implicitamente  X  

Não    
Fonte: Elaboração da autora 
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Com este resultado podemos perceber que a argumentação é um objetivo a ser 

desenvolvido nas três coleções e, com exceção do Manual do Professor do LD2, os autores dos 

Manuais do LD1 e LD3 o expõe clara e objetivamente. 

De acordo com Vaughan (1980, apud FERRAZ; BELHOT, 2010), ao discutir sobre 

objetivos de ensino e aprendizagem, é imprescindível que na sua delimitação tenham-se os 

“objetivos instrucionais, cognitivos, atitudinais e de competências muito bem definidos” a fim 

de tornar o seu processo de alcance mais inteligível. Diante disso, entendemos que a falta de 

clareza sob a formulação dos objetivos nos Manuais do Professor torna o processo de 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno mais difícil, pois, tendo muitas vezes 

esse recurso como principal apoio na sua prática pedagógica, torna-se inviável saber o que dele 

é esperado. 

Com relação a perspectiva de argumentação preconizada pelos autores nos Manuais do 

Professor de Matemática, objetos desta análise, foi possível observar mediante o descrito nesta 

seção, que há uma divergência entre a perspectiva inerente aos objetivos propostos e a 

perspectiva inerente ao discurso dos autores em suas orientações teórico-metodológicas. Assim, 

o Quadro 04, a seguir, apresenta as perspectivas preconizadas frente aos objetivos traçados e 

no discurso do autor concernente às orientações teórico-metodológicas:  
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Quadro 04 – Caracterização da perspectiva de argumentação proposta no Manual do Professor 

 LD1 LD2 LD3 

Como a 

argumentação é 

proposta frente aos 

objetivos 

Apresenta a 

Argumentação na 

perspectiva analítica, 

que obtém o 

argumento como um 

produto 

Descreve a 

 

Argumentação como 

um processo 

Apresenta a 

Argumentação na 

perspectiva analítica, 

que obtém o 

argumento como um 

produto 

Como a 

argumentação é 

proposta frente ao 

discurso do autor 

Argumentação como 

um processo: 

versando sobre as 

perspectivas 

retóricas e dialéticas 

Argumentação como 

um processo: 

Versa sobre as 

perspectivas 

retóricas e dialéticas 

O autor não 

apresenta uma 

discussão sobre o 

tema, inviabilizando 

a classificação de 

seu discurso quanto 

a perspectiva 

atribuída à 

argumentação 
Fonte: Elaboração da autora 

 

De modo geral, podemos perceber que há uma divergência entre o que é proposto como 

objetivo a ser desenvolvido no aluno e o que é orientado ao professor enquanto estratégia para 

este desenvolvimento. 

Em acordo com as perspectivas de argumentação – derivadas da lógica informal – 

elegidas como essencialmente importante para o desenvolvimento dos objetivos relacionados 

com a melhoria dos processos de aprendizagem do aluno, do desenvolvimento das 

competências relacionadas à cultura científica e do desenvolvimento do pensamento crítico e 

cidadania responsável, pensamos que, uma possível forma de estabelecer consonância com o 

que propõe os documentos oficiais, o que suscitam os pesquisadores elegidos como referência 

deste trabalho e com o que autores destas coleções apresentam (neste caso, do LD1 e LD2) é 

reformulando os objetivos propostos para o aluno, aliando assim, os aspectos da argumentação 

como um processo, inerentes à lógica informal.  

 

2.5 Potencialidades – e/ou limitações – das atividades propostas nos Livros Didáticos 

enquanto suporte para o trabalho com a argumentação 

 

Esta seção compreende a segunda fase do nosso percurso metodológico (Item 3.3). Nela, 

descrevemos o levantamento dos dados, apontamos as recorrências e realizamos a análise 

inerente às atividades propostas ao aluno nos Livros Didáticos objetos desta investigação, com 

base nas categorias de análise (Item 2.3.3) propostas por Jimenez-Aleixandre (2007).  
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De forma sistemática: O item 3.5.1 apresenta a identificação e recorrência das situações 

problemas em torno da unidade do ensino de funções das três coleções analisadas. Do mesmo 

modo, o item 3.5.2 apresenta a identificação e recorrência das atividades de natureza 

investigativa, das quais emergem as práticas epistêmicas. O item 3.5.3 aprecia e categoriza a 

incidência dos contextos suscitados nas atividades propostas nos Livros Didáticos, buscando 

discutir se os mesmos mostram-se autênticos aos alunos que fazem uso destas coleções no 

âmbito da investigação proposta, estimulando o engajamento dos mesmos na prática 

argumentativa. O item 3.5.4 afere se há profundidade nas atividades propostas, ou seja, se há 

interface com outros conceitos e/ou áreas do conhecimento, contribuindo para o caráter 

interdisciplinar, comum à argumentação. O item 3.5.5 verifica se as atividades propostas são 

propensas a gerar uma diversidade de respostas possíveis, favorecendo o debate entre os alunos. 

Por fim, o item 3.5.6, desta seção, identifica se as atividades propostas estimulam à prática 

discursiva do aluno, essencialmente importante para o desenvolvimento da habilidade 

argumentativa. 
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3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  
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Este capítulo contempla a análise realizada com base nas discussões incorporadas no 

capítulo 1 deste trabalho, com destaque a concepção de argumentação aderida por Jimenez-

Aleixandre (2007; 2010) e o perspectivismo da argumentação, suscitado por Wenzel (1990), 

com o objetivo de identificar nos Manuais do Professor – frente aos objetivos propostos para o 

aluno e as orientações teórico-metodológicas para o professor – qual a concepção de 

argumentação proposta pelo autor, bem como, verificar se há consonância entre os dois 

elementos propostos.  Por fim, investigar se as atividades propostas dão suporte ao trabalho 

com a argumentação. Com isso, buscamos neste capítulo discutir os potenciais das situações 

didáticas propostas no Manual do Professor inserido nos Livros Didáticos, objetos dessa 

investigação, no que sugere o fomento à argumentação. 

 

3.1 O conjunto de atividades, voltado ao aluno, constitui-se em torno de situações 

problemas? 

 

Como discutido em nossos pressupostos teóricos, para Jimenez-Aleixandre (2010), 

constitui um verdadeiro problema aquele que não tem uma solução imediata ou óbvia. Não se 

trata de uma pergunta retórica cuja resposta possa ser encontrada em um livro. Oposto à isto, 

consideramos então que toda atividade que possua solução imediata ou ênfase, estrita, no 

exercício de algoritmos, não se constituem como situações problemas. Nas Figuras 06, 07 e 08 

a seguir, apresentamos alguns exemplos do que consideramos uma situação problema (nível 

complexo), uma situação problema (nível razoável) e um contraexemplo de situação problema 

(exercício), respectivamente: 
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Figura 06: Exemplo de situação problema 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 65) 

 

Conforme indica o item 2.3.3 – Princípios estruturantes da argumentação em ambientes 

de aprendizagem –, por exigir do aluno habilidades quanto à compreensão do texto enunciativo 

e não representar uma atividade que possua solução imediata ou óbvia, esta atividade pode ser 

classificada como um verdadeiro problema.  

 
Figura 07: Exemplo 2 de situação problema 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 44) 

 

Do modo semelhante, essa questão exige que o aluno interprete o enunciado e, a partir 

dos dados expostos, formule a lei de três funções distintas – a função que representa a receita, 

a função que indica o custo e a função que descreve o lucro – para então encontrar a solução 

dos itens a e b. Neste sentido, entendemos que a atividade também representa um verdadeiro 

problema. 
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Figura 08: Contraexemplo de situação problema 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 48) 

 

Conforme indica os PCN (1998), esta questão não representa um problema por não 

exigir a interpretação de informações dispostas num enunciado e por conduzir o aluno à uma 

solução imediata – por exemplo, sabendo que uma fração não admite que o seu denominador 

seja equivalente a zero, para o item a desta questão, é fácil perceber que o valor de 𝑥 = 6 não 

pertence ao domínio da função apresentada –,  dessa forma, classificamos esta atividade como 

um exercício. 

 

LD1 

 

Mediante o levantamento das atividades contempladas na unidade referente ao ensino 

de funções, desta coleção, encontramos 63 (sessenta e três) questões distribuídas entre as 

sessões denominadas pelo autor: Exercícios, Pensando no ENEM, Outros contextos e 

Vestibulares de norte a sul. 

Frente a seção Exercícios se encontram 49 (quarenta e nove) questões, das quais 

podemos categorizar 4 (quatro) como situações problemas – uma delas se refere à figura 07 

anteriormente apresentada – seguindo os critérios apontados em nossos pressupostos teóricos, 

as outras 45 (quarenta e cinco) questões conduzem à reprodução de técnicas (algoritmos) 

trabalhadas no decorrer do capítulo ou a aplicação de fórmulas requeridas no próprio contexto 

da questão, conforme exemplifica a Figura 09 a seguir que, como as demais, apresenta como 

objetivo a consolidação o conteúdo tratado, assim, categorizamos essas questões como sendo 

exercícios: 

 

Figura 09: Exemplo de exercício no LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 50) 
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Já na seção Pensando no ENEM, o autor apresenta 3 (três questões) onde todas exigem 

do aluno um processo de reflexão para a compreensão do problema e tomada de decisão sobre 

qual o procedimento ou estratégia deve ser realizado(a) para a sua solução, sendo assim, as três 

questões contemplam as características de uma situação problema, como pode ser observado 

na Figura 10, à exemplificar: 

 

Figura 10: Exemplo de problema na seção Pensando no ENEM - LD1 

.Fonte: (DANTE, 2013, p. 65) 

 

Na seção Outros contextos o autor apresenta 5 (cinco) itens, complementares entre si, 

referentes ao mesmo contexto, , como mostram as Figuras 11a e 11b, a seguir: 
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Figura 11a: Exemplo de problema na seção Outros contextos - LD1 

 

 

Fonte: (DANTE, 2013, p. 66) 
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Figura 11b: Exemplo de problema na seção Outros contextos – LD1 

  

 

Fonte: (DANTE, 2013, p. 67) 

 

Diante disto, agrupamos estes itens em uma única questão, a qual apresenta as 

características aqui adotadas de uma situação problema, por apresentar um contexto que 

favoreça a reflexão do aluno para a sua solução. 
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Com relação a seção Vestibulares de norte a sul, são apresentadas 10 (dez) questões, 

sendo 6 (seis) delas categorizadas nesta apreciação como situações problemas, as demais 

requerem o emprego de algoritmos específicos, classificadas assim como exercícios A Figura 

12, exemplifica uma tarefa classificada nesta seção como sendo um problema e a Figura 13, 

posterior, exibe uma tarefa classificada como exercício. 

 

Figura 12: Exemplo de problema na seção Vestibulares de Norte a Sul – LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 68) 

 

Figura 13: Exemplo de exercício na seção Vestibulares de Norte a Sul – LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 69) 
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LD2 

 

Nesta coleção, são propostas 82 (oitenta e duas) atividades no capítulo que trata do 

ensino de Funções, distribuídas entre as seções que o autor denomina: Exercícios resolvidos, 

Exercícios propostos, Exercícios complementares – subitens Aplicação, Aprofundamento e 

Desafio –, Autoavaliação, Compreensão de texto, Pesquisa e ação – Coleta e análise de dados 

e Resolução comentada, nas quais identificaremos a recorrência do tratamento do conteúdo em 

torno de situações problemas. 

Ao atentarmos às atividades propostas na seção Exercícios resolvidos encontramos 13 

(treze) questões, das quais apenas 02 (duas) delas atendem aos critérios dos quais a autora 

acolhida no nosso referencial teórico, aceita como situação problema (Exemplo na Figura 14). 

As demais questões sustentam-se em procedimentos padrões, revelando-se como questões que 

tem por objetivo exibir um roteiro de resolução que conduza o aluno à empregar o algoritmo 

em situações similares, como nos mostra a Figura 15: 
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Figura 14: Exemplo de problema na seção Exercícios Resolvidos – LD2 

 

:. 

Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 61) 

 
Figura 15: Exemplo de exercício na seção Exercícios Resolvidos – LD2

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 64) 

 

Com relação aos Exercícios propostos são levantadas 49 (quarenta e nove) questões 

pelo autor, das quais, 08 (oito) delas configuram-se como situações problemas e as demais 41 

(quarenta e um) são exercícios. As figuras 16 e 17, exibem, respectivamente, um exemplo 

classificado como problema e um exemplo classificado como exercício nesta seção: 
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Figura 16: Exemplo de problema na seção Exercícios Propostos – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 70) 

 

  

Figura 17: Exemplo de exercício na seção Exercícios Propostos – LD2

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 64) 

 

Na seção Exercícios complementares, no subitem Aplicação, encontram-se 07 (sete) 

questões, das quais 02 (duas) referem-se a situações problemas e as outras 05 (cinco) questões 

referem-se a exercícios, conforme exemplifica as figuras 18 e 19: 
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Figura 18: Exemplo de problema na seção Aplicação – LD2  

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 85) 

 

Figura 19: Exemplo de exercício na seção Aplicação – LD2  

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 85) 

 

Já subitem Aprofundamento, da mesma seção, são trabalhadas 04 (quatro) questões, para 

as quais apenas 01 (uma) pode ser considerada situação problema (Figura 20), as outras 03 

(três) referem-se a exercícios, conforme aponta a Figura 21 a exemplificar: 
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Figura 20: Exemplo de problema na seção Aprofundamento – LD2  

 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 

 

Figura 21: Exemplo de exercício na seção Aprofundamento – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 

 

Por fim, com o subitem Desafio é descrita uma questão que faz referência a uma situação 

problema, conforme nos mostra a Figura 22: 
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Figura 22: Exemplo de problema na seção Desafio – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 

 

O item Autoavaliação contempla 07 (sete) questões, das quais apenas 01 (uma) refere-

se a uma situação problema, conforme nos mostra a Figura 23. As demais atividades propostas 

nesta seção foram classificadas como exercícios, em concordância com o nosso referencial 

teórico, como aponta a Figura 24 à exemplificar:  

  
Figura 23: Exemplo de problema na seção Autoavaliação – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 87) 
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Figura 24: Exemplo de exercício na seção Autoavaliação – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 87) 

 

Quanto à seção Compreensão de texto são propostas 04 (quatro) questões a serem 

respondidas em acordo com as informações descritas em um texto e um gráfico, conforme 

aponta as Figuras 25a e 25b, a seguir: 
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Figura 25a: Exemplo de problema na seção Compreensão de texto – LD2 

 

Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 88) 
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Figura 25b: Exemplo de problema na seção Compreensão de texto – LD2

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 89) 
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Por exigir o estabelecimento de relações entre os dois gêneros, não configurando 

perguntas de respostas imediatas, consideramos que todas as questões se constituem como 

situações problemas. No entanto, por todos os questionamentos desta seção remeterem ao 

mesmo contexto, os incorporamos à uma mesma questão, entendendo-as como subitens da 

mesma atividade.  

Apesar do autor mencionar as seções Pesquisa e ação – Coleta e análise de dados e 

Resolução comentada de uma forma geral nas orientações dispostas no Manual do Professor, 

foi percebido que as mesmas não são contempladas em todos os capítulos que compõe o livro 

do aluno. Isto ocorre na unidade acolhida nesta pesquisa como objeto de análise (Capítulo 3 – 

Funções). 

 

LD3 

 

Na unidade analisada, desta coleção, são contempladas 92 (noventa e duas) questões 

dispostas nas seções denominadas por: Atividades, Atividades Resolvidas, Explorando o tema 

e Atividades complementares. 

Na seção Atividades foram encontradas 58 (cinquenta e oito) questões, das quais 11 

(onze) referem-se ao que problemas (Figura 26, à exemplificar) em acordo com os pressupostos 

teóricos deste trabalho, e as demais se referem a exercícios com o objetivo de realizar a 

aplicação direta de algoritmos, como aponta a Figura 27 a seguir:  

 

Figura 26: Exemplo de problema na seção Atividades - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p.50) 
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Figura 27: Exemplo de exercício na seção Atividades - LD3

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p.50) 

 

Frente a seção Atividades Resolvidas são levantadas 12 atividades, entre as quais apenas 

1 (uma) pode ser categorizada como uma situação problema, as demais contemplam a 

característica de exercícios, conforme exemplificam as Figuras 28 e 29 a seguir: 

 

Figura 28: Exemplo de problema na seção Atividades Resolvidas - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p.71) 

 

Figura 29: Exemplo de exercício na seção Atividades Resolvidas - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p.71) 
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A seção Explorando o tema contempla uma única questão, também categorizada como 

situação problema, como apontam as Figuras 30a e 30b, a seguir: 

 

Figura 30a: Exemplo de problema na seção Explorando o tema - LD3 

 

Fonte: (SOUZA, 2013, p.78) 
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Figura 30b: Exemplo de problema na seção Explorando o tema - LD3 

 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p.79) 
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Por fim, apresenta-se a seção Atividades complementares que contempla 21 (vinte e 

uma) questões, das quais 5 (cinco) se referem a situações problemas e as outras 16 (dezesseis) 

a prática de exercícios. As Figuras 31 e 32 a seguir exemplificam um problema e um exercício, 

respectivamente, identificados nesta seção:  

 

Figura 31: Exemplo de problema na seção Atividades complementares - LD3 

 

Fonte: (SOUZA, 2013, p.81) 
 

Figura 32: Exemplo de exercício na seção Atividades complementares - LD3 

 

Fonte: (SOUZA, 2013, p.80) 
 

 

Recorrências 

 

De forma sistemática, com vistas à melhor visualizarmos a incidência de situações 

problemas nas propostas das unidades, os dados são apresentados sob a perspectiva de uma 

análise qualitativa, com exibição quantitativa dos dados nas Tabelas e Gráficos, por meio de 

uma estatística descritiva. 

Assim, de modo geral, temos: 

LD1 
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Tabela 01 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 2 do LD1 

Seção 
Nº de 

Questões 

Nº de Situações 

Problemas 

N º de 

Exercícios 

Exercícios 49 4 45 

Pensando no ENEM 3 3 - 

Outros contextos 1 1 - 

Vestibulares de norte a 

sul 
10 6 4 

Total 63 14 49 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Gráfico 01 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 2 do LD1 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

LD2 
 

Tabela 02 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 3 do LD2 

Seção 
Nº de 

Questões 

Nº de Situações 

Problemas 

N º de 

Exercícios 

Exercícios Resolvidos 13 2 11 

Exercícios Propostos 49 8 41 

Exercícios 

Complementares: 

Aplicação 

Aprofundamento 

Desafio 

 

 

7 

4 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

 

5 

3 

- 

Autoavaliação 7 1 6 

Compreensão do texto 1 1 - 

Total 82 16 66 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

22%

78%

Recorrência de Situações Problemas na 
unidade

Situações Problemas Exercícios
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Gráfico 02 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 3 do LD2 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

LD3 

 

Tabela 03 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 2 do LD3 

Seção 
Nº de 

Questões 

Nº de Situações 

Problemas 

N º de 

Exercícios 

Atividades 58 11 47 

Atividades Resolvidas 12 1 11 

Explorando o tema 1 1 - 

Atividades 

complementares 
21 5 16 

Total 92 18 74 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

  

19%

81%

Recorrência de Situações Problemas na 
unidade

Situações Problemas Exercícios
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Gráfico 03 - Recorrência de Situações Problemas na unidade 2 do LD3 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Conclusão da seção 3.1:  

 

Diante das estatísticas apresentadas para este item é possível perceber que, frente as três 

coleções analisadas, todas elas destinam menos de ¼  – apresentando mínima vantagem a 

coleção LD1, com 2% acima da média das recorrências – das atividades propostas para o 

trabalho com a resolução de problemas no ensino de funções, assim, mais de ¾ (representando 

uma média aproximada de 80%) das atividades propostas visam a consolidação de habilidades 

instrumentais básicas, mediante a prática de exercícios, que não favorecem o trabalho com a 

argumentação. 

No nosso entendimento, enquanto professora de Matemática no Ensino Médio, a 

aplicação de exercícios tem sua importância neste domínio, sobretudo no que tange a prática 

com a manipulação simbólica e familiaridade com a linguagem algébrica. No entanto, a ênfase 

à este tipo de tarefa pouco (ou nada) contribui para o desenvolvimento do aspecto crítico-

reflexivo, da aquisição de atitudes e valores do aluno, de suma importância para a vivência em 

nosso modelo de sociedade contemporânea. 

 Assim, compreendemos que a discrepância entre os dois tipos de tarefas propostas nos 

Livros Didáticos analisados – com ênfase na prática de exercícios, ausentes em caráter reflexivo 

e significativo ao aluno – além de desfavorecer o desenvolvimento da habilidade argumentativa 

do aluno, reduz a Matemática (sobretudo a Álgebra) à um formal de manipulação, dissonante 

do modelo formativo que sugere os documentos oficiais quando subscrevem que compete a 

Educação capacitar o estudante para o seu desenvolvimento pleno e permanente.  

20%

80%

Recorrência de Situações Problemas na 
unidade

Situações Problemas Exercícios
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3.2 As atividades propostas na unidade permitem que o aluno desenvolva práticas 

epistêmicas? 

Para responder a este e subsequentes itens que compõe esta capítulo do trabalho de 

pesquisa, analisamos todas (e somente) as atividades classificadas como situações problemas 

(item 3.1). Assim, nosso espaço amostral para a exibição quantitativa dos dados passa a ser o 

número total de atividades classificadas como situações problemas (Tabela 01, 02 e 03) em 

cada uma das coleções. 

Diante disso, foi observado se as atividades propostas apresentam determinado grau de 

abertura, ou seja, se são pouco estruturadas, podendo admitir distintas formas soluções e que, 

assim, possam emergir práticas epistêmicas. Neste sentido, buscamos identificar nas unidades 

referentes ao ensino de Funções dos Livros Didáticos analisados as atividades de natureza 

investigativa, como exposto no Item 1.3.3 do Capítulo 1.  

 

LD1 

 

Mediante a apreciação das 14 (quatorze) atividades categorizadas como situações 

problemas apresentadas na unidade referente ao ensino de funções, desta coleção, observamos 

que apenas uma delas contempla os requisitos apontados em nosso referencial teórico no que 

concerne às tarefas de investigação, que reporta-se a atividade já apresentada nas Figuras 11a e 

11b, do item 3.1, neste trabalho. 

Com a apreciação da atividade, é possível perceber, sobretudo nos itens 1, 3, 4 e 5, a 

questão admite mais de uma solução e/ou interpretação, caracterizando assim sua estrutura 

aberta. Ainda, conforme aponta Zômpero e Laburú (2011), uma característica relevante das 

atividades de natureza investigativa é a realização de buscas por novas informações, que 

venham a enriquecer o posicionamento do aluno para posterior comunicação da sua conclusão. 

Diante do observado, a atividade propõe que o aluno realize a tomada de uma decisão frente à 

um questionamento, realize uma pesquisa e comunique suas conclusões, assim, classificamos 

esta questão como sendo uma atividade de natureza investigativa. 

É válido ponderarmos que, de todos os itens voltados à prática investigativa, nesta 

questão, não há o tratamento do conteúdo referente ao conceito de funções. Pensamos que as 

atividades desta natureza (investigativa) possam ser atreladas aos conceitos estudados de modo 

mais pertinente. 

 

LD2 
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Ao analisarmos cada uma das 16 (dezesseis) questões caracterizadas como Situações 

Problemas, nesta unidade, concluímos que apenas uma delas faz referência a uma atividade de 

investigação, comum à práticas epistêmicas., que reporta-se as Figuras 25ª e 25b, neste trabalho 

já apresentadas.  

Apesar de algumas das questões propostas apesentarem elementos de natureza 

investigativa – como, seleção e interpretação de dados –, esses elementos se dão de modo 

superficial, como exemplifica a Figura 33: 

 
Figura 33: Contra exemplo de Atividade Investigativa – LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 67) 

 

O item “b” desta questão sugere que o aluno aplique a mesma tendência (decréscimo de 

1,6% ao ano) para os subsequentes anos e, a partir da sua interpretação, estabeleça uma relação 

entre estes. Elementos dessa natureza – seleção e interpretação de dados dispostos em gráficos 

e tabelas – são comuns em questões da estatística, porém, entendemos que essa abordagem, por 

si só, não contempla a totalidade dos critérios característicos de uma atividade investigativa. 

De acordo com Jiménez-Aleixandre (2010), no contexto aqui explorado – o currículo 

que proponha o desenvolvimento de habilidades argumentativas – práticas epistêmicas não 

necessariamente dizem respeito a práticas idênticas da comunidade científica (como o uso de 

laboratórios com grandes aparatos, técnicas sofisticadas, dentre outros). Tendo em conta que o 
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trabalho científico não é só experimental, a autora aponta que seleção e interpretação de dados, 

revisão e avaliação de ideias em torno de provas, identificação de pautas, elaboração de 

explicações, também fazem parte da atividade científica. 

Para a atividade de investigação desta coleção (apresentada nas Figuras 25a e 25b), 

podemos observar que o aluno é estimulado a realizar uma seleção e interpretação dos dados 

expostos, além de ser solicitado a pesquisar novos dados em outras fontes e apresentar sua 

justificativa apoiada em provas. Ainda, diferentemente da atividade proposta no LD1, nesta 

questão o autor buscou agregar o conteúdo (Funções) à atividade investigativa. Diante desta, o 

aluno é levado a realizar uma análise dos dados expostos no texto e no gráfico apresentado, 

ampliar os dados em outras pesquisas e, por fim, apresentar a sua conclusão. Apesar das 

limitações quanto a totalidade de uma tarefa investigativa, o autor nos mostra que é possível 

realizar tarefas de caráter investigativo em Matemática. 

 

LD3 

 

Do mesmo modo com o LD3, entre as 18 (dezoito) questões classificadas como 

problemas, apenas uma das atividades pode ser classificada como sendo de natureza 

investigativa, conforme nos mostra a Figura 34 a seguir: 
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Figura 34: Exemplo de atividade de natureza investigativa - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 51) 

 

Com o primeiro item da atividade referente a Figura 34, o autor implicitamente sugere 

que o aluno realize uma análise dos dados apresentados na tabela a fim de descobrir o padrão 

(lei da função) que relaciona o número de pessoas e a média da quantidade de lixo produzido. 

A partir disto, o aluno poderá aplicar o padrão encontrado para obter novos dados, solucionando 

os demais itens. Além disso, é sugerido que o aluno realize uma pesquisa visando a obtenção 

de dados inerentes ao seu contexto pessoal, ampliando o problema proposto, o que, neste caso, 
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caracteriza a abertura da questão. Diante do exposto, entendemos que essa questão é de natureza 

investigativa. 

 

Recorrências:  

 

Em virtude da ínfima recorrência para este item, achamos desnecessário apresentar os 

dados em gráficos.  

 

Conclusão da seção 3.2: 

 

Tendo em vista que há um amplo consenso (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010) nos 

estudos sobre a argumentação que apontam sua estreita relação com atividades de investigação 

(inquiry), pensamos que a proposta para essa unidade, em torno das três coleções analisadas, 

revelaram-se limitada no que tange o seu potencial para o desenvolvimento das habilidades 

argumentativas do aluno. O que é lastimável, haja vista a flexibilidade que este conteúdo 

apresenta na formulação de tarefas investigativas ao considerarmos os seus aspectos 

correlacionais com o comportamento de fenômenos científicos, do cotidiano e de outras áreas 

do conhecimento.  

 

3.3. As atividades apresentam elementos que permitam que o aluno estabeleça relações 

com vivências reais, revelando-se autênticas à ele?  

 

Para responder a este item, realizamos um levantamento dos contextos suscitados nas 

situações problemas (identificadas com o item 3.1), agrupamos os temas emergidos em eixos – 

os principais encontrados foram: Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Trabalho e Consumo, 

Ciência e Tecnologia e Outros (contextos dispersos, que não apresentaram recorrência 

suficiente para se encaixar numa dessas categorias) –, apresentamos o levantamento dos dados 

em gráficos para melhor visualização e, em nossas conclusões, os discutimos em contraposição 

com o contexto socioeconômico e cultural (item 2.2) do público à que se destinam essas 

coleções. 

 

LD1 

 

Ao realizarmos a apreciação das atividades propostas na unidade referente ao ensino de 

funções, desta coleção, pudemos verificar que os contextos suscitados agregam-se aos eixos 

Trabalho e Consumo, Esporte e Lazer, Saúde e Outros. As Figuras 35, 36, 37 e 38 a seguir, 

ilustram exemplos dos contextos mais recorrentes: 
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Figura 35: Contexto pertencente ao eixo Trabalho e Consumo - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 44) 

 

Figura 36: Contexto pertencente ao eixo Esporte e Lazer - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 58) 
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Figura 37: Contexto pertencente ao eixo Saúde - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 65) 

 

Figura 38: Contexto inserido ao eixo Outros - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 69) 

 

A atividade apresentada na figura 35 foi agrupada no eixo Trabalho e Consumo –

representando 50% das atividades propostas nesta coleção – e, de acordo com a classificação 

das atividades econômicas, pertence ao setor terciário (comércio) deste segmento que, 

juntamente com as atividades do setor secundário (indústria), compõe a totalidade de questões 

propostas para este eixo.  

Já a atividade apresentada na Figura 36, representa uma das questões agrupadas no 

Esporte e Lazer – com 21,4% do total de atividades da coleção –, seguido da Figura 37 que 
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exemplifica uma das questões agrupadas no eixo Saúde – apresentando o mesmo percentual do 

eixo anteriormente citado – e, por fim, a Figura 38, atrelada ao eixo Outros – com 7,1% das 

atividades propostas – que reporta-se a contextos dispersos, com baixa recorrência.  

 

LD2 

Com a apreciação do LD2, categorizamos os contextos aplicados às questões propostas 

em dois eixos: Trabalho e Consumo, Saúde e Outros.  

As Figuras 39, 40a, 40b e 41, a seguir, ilustram uma amostra dos contextos abordados 

na coleção: 

 

Figura 39: Contexto pertencente ao eixo Trabalho e Consumo - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 79) 
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Figura 40a: Contexto pertencente ao eixo Saúde - LD2 

 

 

 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 

 

Figura 40b: Contexto pertencente ao eixo Saúde - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 
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Figura 41: Contexto pertencente ao eixo Outros - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 86) 

 

Na Figura 39, temos um exemplo de atividade atrelada ao contexto que agrupamos no 

eixo Trabalho e Consumo – que comporta 62,4% das atividades propostas na coleção. Do 

mesmo modo ocorrido com o LD1, todas as atividades deste eixo pertencem aos setores 

econômicos secundários e terciários. 

Com as Figuras 40ª e 40b, exemplificamos um modelo de questão atrelada ao eixo Saúde 

– que, para esta, apresentou uma recorrência de 18,8% dos contextos implícitos nas questões 

que abordam o conteúdo de Funções. 

Por fim, a Figura 41 apresenta um contexto disperso que, assim, agrupamos ao eixo 

denominado Outros – com 18,8% das atividades propostas. 
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É válido destacarmos que, nesta coleção, apesar de algumas atividades apresentarem um 

contexto propício para a discussão à respeito do meio ambiente, consumo consciente e o 

desenvolvimento sustentável, sua ênfase é restrita ao cálculo do custo do consumo de água e/ou 

energia (por exemplo). Assim sendo, estas atividades foram agrupadas ao eixo Trabalho e 

Consumo, como exemplifica a Figura 42 seguir:  

 
Figura 42: Contexto pertencente ao eixo Trabalho e Consumo 2 - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 62) 

 

LD3 
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Na apreciação do LD3, as atividades foram categorizadas nos eixos: Trabalho e 

Consumo, Meio Ambiente, Saúde e Ciências e Tecnologias e Outros As Figuras 43, 44, 45, 

46a, 46b e 47, ilustram alguns dos exemplos pertencentes a cada um dos eixos citados: 

  
Figura 43: Contexto pertencente ao eixo Trabalho e Consumo - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 72) 
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Figura 44: Contexto pertencente ao eixo Meio Ambiente - LD3 

 

 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 51) 
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Figura 45: Contexto pertencente ao eixo Saúde - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 56) 
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Figura 46a: Contexto pertencente ao eixo Ciências e Tecnologias - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 76) 
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Figura 46b: Contexto pertencente ao eixo Ciências e Tecnologias - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 77) 
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Figura 47: Contexto pertencente ao eixo Outros - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 51) 

 

Diante do exposto, a figura 1 representa um exemplo de atividade referente ao eixo 

Trabalho e Consumo – que contempla 38,9% das atividades propostas para esta unidade. A 

Figura 2, com o eixo Meio Ambiente, representando 16,7% das atividades propostas. A Figura 

3, é um exemplo de atividade agrupada no eixo Saúde, que corresponde a 11, 1% de todas as 

atividades. A Figura 4, com o eixo Ciências e Tecnologias, agrupam 27,8% das atividades 

totais. E, por fim, a Figura 5, com o eixo Outros, que representa o percentual de 5,5% das 

atividades propostas. 

Recorrências: 

Com vistas à melhor visualizarmos a incidência dos contextos apresentados nas 

propostas das unidades referentes ao ensino de Funções das coleções analisadas, os dados são 

exibidos quantitativamente nos Gráficos 04, 05, e 06, por meio de uma estatística descritiva: 

 
Gráfico 04 – Recorrência de contextos na unidade LD1 

 

50%

21,4%

21,4%

7,1%

Recorrência de contextos

Trabalho e Consumo

Saúde

Esporte e Lazer

Outros
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Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

  
Gráfico 05 – Recorrência de contextos na unidade LD2 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Gráfico 06 – Recorrência de contextos na unidade LD3 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Conclusão da seção 3.3: 

 

Conforme discute Jimenez-Aleixandre (2007; 2010), um problema se constitui autêntico 

quando apresenta elementos que levem o aluno a estabelecer relações com suas vivências reais.  

Tencionando identificar a autenticidade dos problemas propostos para o público descrito 

no Item 2.2 deste trabalho, agrupamos os contextos suscitados nos problemas propostos nas 

unidades analisadas em eixos e, aqui, os contrapomos com o contexto socioeconômico e 

cultural do público aludido. 

62,4%
18,8%

18,8%

Recorrência de contextos

Trabalho e Consumo

Saúde

Outros

38,9%

11,1%
16,7%

27,8%
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Dentre os temas mais recorrentes nas três coleções analisadas, está o eixo Trabalho e 

Consumo – referindo-se a 50% dos problemas propostos em LD1, 62,4% em LD2 e 38,9% em 

LD3. Ao realizarmos a apreciação das atividades direcionadas à este eixo, pudemos perceber 

que, das três coleções didáticas analisadas, todos os contextos agrupados nesse eixo fazem 

referência a atividades econômicas dos setores secundário (a indústria) e terciário (prestação de 

serviços e comércio), sendo este último um setor que, segundo Silva (2011), vem crescendo no 

munícipio ao qual se dirigem estas coleções, no âmbito da investigação proposta, após a falência 

da CTRT. Todavia, verificamos frente às propostas que não há nenhum elemento que reporte-

se as atividades do setor primário – que compreende as atividades referentes a agricultura, 

pecuária, extrativismo vegetal, dentre outras – desfavorecendo a discussão da realidade dos 

trabalhadores rurais, que representam uma parcela considerável na economia, tanto a nível 

local, quanto nacional. 

Outros dois eixos temáticos relevantes a serem discutidos em nível nacional, referem-

se ao Meio Ambiente, Saúde, Ciência e Tecnologias. Como podemos observar nas recorrências 

apontadas, os eixos Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia só são contemplados na coleção 

LD3, enquanto Saúde apresenta-se nas três coleções. 

 

3.4. Há profundidade nas atividades propostas? Ou seja, as atividades requerem a 

interface com outros conceitos e/ou áreas de conhecimento? 

 

Frente à esta categoria, ao realizarmos a apreciação das atividades propostas  

identificamos que, em sua maioria, os autores estabelecem conexões com os próprios conceitos 

em Matemática. Em segundo plano, estabelecem conexões entre a Matemática e outras áreas 

do conhecimento. E, por fim, há os casos em que o conceito é proposto em torno de si mesmo, 

não apresentando interfaces.  

Diante disto, efetuamos uma categorização entre as questões incorporando-as aos eixos: 

Conexões com diferentes temas matemáticos – onde emergiram os seguintes temas: conjuntos, 

estatística (análise de gráficos, pesquisas, frequências), matemática financeira (porcentagens, 

receita, custos, lucros), medidas de capacidade, geometria e proporcionalidade; Conexões com 

demais áreas do conhecimento – principais áreas relacionadas: química, física, biologia e 

geografia; Ausência de conexões. 

A seguir, apresentamos as discussões e recorrência do observado para cada coleção: 
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LD1 

Com a apreciação desta coleção identificamos 8 (oito) atividades – entre os 14 

(quatorze) problemas propostos – que promovem conexões entre o conceito de Função e outros 

conceitos em Matemática, a Figura 48 a seguir apresenta um destes casos: 

Figura 48: conexões com outros conceitos em matemática - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 69) 

 

Como é possível observar, para essa questão os alunos deverão mobilizar 

conhecimentos relacionado a teoria dos conjuntos, preenchendo o diagrama de Venn e, por fim, 

transcrever os valores encontrados em porcentagens. Assim, entendemos que se trata de uma 

questão que envolve conhecimento em Conjuntos e Porcentagens. 

Mediante nossa apreciação frente às atividades que estabelecem conexões com outras 

áreas do conhecimento, identificamos que 5 (cinco) das atividades propostas nesta unidade 

estabelecem essas interfaces, como nos mostra um desses exemplos na Figura 49 : 
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Figura 49: conexões com outras áreas do conhecimento - LD1 

 
Fonte: (DANTE, 2013, p. 65) 

 

Frente a esta questão o autor buscou agregar informações a respeito do domínio da 

Física, da Geografia e dados Estatísticos, reportando-se assim a uma questão de caráter 

interdisciplinar, ou seja, fomentando o principio da profundidade, descrito por Jimenez-

Aleixandre como um dos princípios que asseguram o fomento à argumentação.  

Por fim, para a análise do princípio aqui discutido, nesta coleção, constatamos que uma 

das questões apresentadas nesta unidade não estabelece conexões com outros domínios (áreas 

do conhecimento ou conteúdos). A Figura 50 a seguir exibe este caso: 

 
Figura 50: ausência de conexões - LD1 
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Fonte: (DANTE, 2013, p. 69) 

 

Neste exemplo, basta que o aluno realize as substituições do número de funcionários, 

agregando as novas contratações para o período pedido, e o número de horas de trabalho, 

também acrescendo o aumento da jornada de trabalho descrita. Feitas as substituições, resta ao 

aluno encontrar a solução que é o valor de “Q” (pares produzidos mensalmente) e comparar 

com o valor produzido no mês anterior. Pensamos que esta questão envolve o tratamento de 

equações, no entanto, por estar intrinsecamente relacionada com o conceito de funções, 

entendemos que não se trata de uma questão que estabelece profundidade no domínio da 

matemática. 

 

LD2 

 

Mediante a apreciação dos 16 problemas, classificados no item 3.5.1 desta pesquisa, da 

unidade do Ensino de Funções desta coleção, identificamos que 12 (doze) destes problemas 

promovem interface com outros conceitos em Matemática. Com o objetivo de exemplificarmos 

um destes casos, apresentamos a Figura 51 a seguir: 

 

Figura 51: conexões com outros conceitos em matemática - LD2 

 
(LEONARDO, 2013, p. 79) 

 

Como é possível observar, nesta questão o autor utiliza de articulações com conceitos 

atrelados à Matemática Financeira e Estatística, com o cálculo de receita e porcentagens. 

Foi constatado em nossa apreciação que os demais 4 (quatro) problemas desta unidade, 

estabelecem interface com outras áreas do conhecimento, como exibe a Figura 52 à 

exemplificar um destes casos: 
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Figura 52: conexões com outras áreas do conhecimento - LD2 

 
(LEONARDO, 2013, p. 85) 

 

 Neste exemplo o autor busca aliar o conteúdo de funções à Física, com Movimento 

Retilíneo Uniforme, configurando para este trabalho um tipo de problema que suscita o 

princípio da profundidade, discutido por Jimenez-Aleixandre (2007).      

                        

LD3 

 

Com a apreciação dos 18 problemas classificados na unidade do ensino de Funções, 

desta coleção, constatamos que 6 (seis) problemas favorecem a interface com outros conceitos 

em matemática. A Figura 53 a seguir é exibida como amostra para exemplificar um destes 

casos: 
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Figura 53: conexões com outros conceitos em matemática - LD3 

 

(SOUZA, 2013, p. 72) 

 

Com essa questão, o autor alia os conceitos inerentes à Funções aos conceitos da 

Matemática Financeira (com receita, custo, lucro e porcentagens), estabelecendo assim, 

interface entre as duas temáticas. 

Ainda com esta coleção, identificamos que 8 (oito) problemas, da unidade já 

mencionada, articulam conceitos matemáticos com outras áreas do conhecimento, como mostra 

a Figura 54, à exemplificar: 
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Figura 54: conexões com outras áreas do conhecimento - LD3 

 

 
(SOUZA, 2013, p. 72) 

 

Nesta, o autor propõe um problema envolvendo conceitos relativos à Matemática, a 

Física e a Química. Assim como os outros 7 (sete) que compõe esse grupo, entendemos que se 

tratam de tarefas de caráter interdisciplinar. Logo, conduzem ao princípio da profundidade. 
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Por fim, com essa apreciação, identificamos que os 3 (três) problemas que completam a 

amostra desta unidade, não suscitam interfaces com outros conceitos ou domínios de 

conhecimento. A Figura 55 exemplifica uma destas situações:  

Figura 55: ausência de conexões - LD3 

 

 
(SOUZA, 2013, p. 51) 

 

É possível perceber que, para esta, o autor fornece subsídios para que o aluno encontre 

a lei da função e, após isso, encontre o seu valor no ponto 𝑥 = 819. Apesar dos procedimentos 

realizados serem inerentes ao conceito de equações do 1º grau – que é intrínseco ao conceito de 

funções, tal qual ocorrido em LD1 – entendemos que essa questão não estabelece interfaces 

com outros conceitos e/ou domínios na Matemática. 

 

Recorrências: 

 
Gráfico 07: Recorrência de interfaces LD1 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 08: Recorrência de interfaces LD2 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

 

Gráfico 09: Recorrência de interfaces LD3 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Conclusão da seção 3.4: 

Como podemos observar, nas recorrências anteriormente apresentadas, a coleção 

didática que apresentou o maior índice em ausência de conexões nos problemas propostos, foi 

o LD3. Isto se deu em virtude do aspecto sequencial dos conceitos mobilizados na unidade. 

Sabendo que na Matemática, muitas vezes, um conceito depende do outro, é intrínseco que no 

ensino de determinados conteúdos sejam mobilizados dispositivos referentes a outros. Isso 

comumente ocorre no ensino de Funções, que naturalmente envolve conceitos a respeito da 

Teoria dos Conjuntos, expressões algébricas, equações, dentre outros. Nos casos em que 
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estritamente esses conceitos foram mobilizados, desconsideramos a conexão entre diferentes 

temas. 

Em contrapartida, esta também foi a coleção (LD3) que apresentou o maior percentual 

de atividades que estabelece conexões com outras áreas do conhecimento – seguido por LD1 e 

LD2 – favorecendo a identificação dos objetos matemáticos em outros domínios (sob outras 

perspectivas) e fazendo uso de seus conceitos para além da própria ciência.  

Assim, com a análise deste critério mediante as três coleções analisadas, entendemos 

que as mesmas atendem positivamente ao que discute Jimenez-Aleixandre (2007), quando diz 

que, sendo a capacidade de avaliação crítica do conhecimento relacionada à argumentação, faz-

se necessário propor um nível razoável de profundidade do objeto de estudo (neste caso, 

falamos do ensino de Funções), para que assim o aluno disponha de uma visão multilateral do 

mesmo, possibilitando a realização de sua avaliação sobre ele. 

 

3.5. As atividades são propensas a gerar uma diversidade de respostas possíveis, 

favorecendo o debate dos alunos? 

 

Como descrito no Item 1.3.3 (Capítulo 1), esta categoria se relaciona com a produção 

de resultados inerente as atividades de estrutura aberta, como em tarefas de natureza 

investigativa. No entanto, para que ocorra uma diversidade de soluções possíveis numa questão, 

não necessariamente deve haver uma investigação. Neste sentido, entendemos que toda 

investigação possui estrutura aberta, mas nem toda atividade de estrutura aberta é uma 

investigação. Dessa forma, buscamos com esta seção identificar a presença das atividades de 

estrutura aberta, capazes de gerar uma diversidade de soluções possíveis para os problemas 

propostos.   

 

LD1 

Com a apreciação das 14 (quatorze) situações problemas identificadas na unidade 

referente ao ensino de Funções, desta coleção, apenas uma faz referência a uma atividade de 

estrutura aberta, que é justamente a atividade de natureza investigativa identificada no Item 

3.5.2, deste capítulo, com as Figuras 11a e 11b. 

LD2 

Dos 16 (dezesseis) problemas apreciados nesta coleção, referente a unidade do ensino 

de Funções, 4 (quatro) promovem uma diversidade de soluções – uma delas é a tarefa de 
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investigação, exposta na Figura 33 já apresentada no item 3.5.2, A figura 56, a seguir, exibe 

uma destas identificados:  

 
Figura 56: Tarefa com diversidade de soluções - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 85) 

  

Como podemos observar, diante desta questão, apenas o item ‘d’ possibilita que os 

alunos discutam sobre distintas possibilidades de resultados, revelando que a atividade se 

mostra limitada frente a este princípio. Isto também ocorre com as demais questões 

incorporadas nesta categoria de análise (com exceção, a tarefa de investigação). 

 

LD3 

 

Já para esta coleção, dos 18 (dezoito) problemas, 7 (sete) deles foram classificados como 

sendo atividades de estrutura aberta, propícias ao desenvolvimento de distintas soluções, assim, 

possibilitando o debate entre os alunos. A figura 57, a seguir, apresenta um destes exemplos: 
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Figura 57: Tarefa com diversidade de soluções - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 62) 
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Neste caso apresentado, entendemos que se trata de uma questão de estrutura aberta por 

meio dos itens ‘a’ e ‘e’, que possibilitam que o aluno apresente distintas respostas. 

No entanto, assim como discutido em LD2, pensamos que essas questões se mostram 

limitadas quanto ao seu potencial. Uma possível sugestão, para este caso, por exemplo, seria 

propor que o aluno encontre outro meio de descobrir o resultado solicitado no item ‘c’ sem o 

uso da fórmula dada. Diante disto, possibilitando condições para que surjam distintos processos 

de solução e que assim, possa-se discutir sobre eles. 

 

Recorrências: 

 
Gráfico 10: Recorrência de diversidade LD1 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 11: Recorrência de diversidade LD2 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Gráfico 12: Recorrência de diversidade LD3 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Conclusão da seção 3.5: 

Como é possível observar nos Gráficos 10, 11 e 12, este princípio apresentou ínfima 

recorrência diante das possibilidades que poderiam ser geradas com o ensino de Funções, por 

ser este um conteúdo de fácil aplicabilidade e possibilidades de tratamento sem excessivo uso 

de fórmulas, conduzindo a uma discussão sobre diversidades de mecanismos de solução de 

problemas. 
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Neste sentido, pensamos que a proposta para as três coleções analisadas, segundo este 

critério, se mostram pouco eficazes no que tange a discussão de distintos pontos de vista dos 

alunos, desfavorecendo as relações dialéticas da argumentação. 

 

3.6. As atividades propostas requerem do aluno a exposição do seu ponto de vista por meio 

de práticas discursivas? 

 

Para este item, buscamos com nossa apreciação verificar se os autores buscam, no 

âmbito das atividades propostas para o ensino de Funções, favorecer as ações discursivas do 

aluno, estimulando-os a se posicionar sobre determinadas questões. Proposições como: “o que 

você acha disso?”, “o que pode ser feito?”, “Por que isto acontece?”, “você concorda com 

isso?”, são alguns exemplos de proposições que incluídas numa atividade denota o estímulo à 

prática discursiva do aluno. 

Diante disso, buscamos identificar esse tipo de proposta incluído aos problemas 

propostos para o aluno nas coleções analisadas: 

 

LD1 

Diante das 14 (quatorze) atividades classificadas como situações problemas nesta 

coleção, apenas uma indica uma atividade que estimule o aluno a tomar um posicionamento e 

expô-lo por meio do discurso. Esta atividade reporta-se a tarefa de investigação já apresentada 

nesse texto, com as Figuras 11a e 11b. 

Isto pode ser constatado por meio das sentenças em que o autor estabelece um diálogo 

com o aluno, como no item ‘1’ da atividade, onde questiona se há elementos (palavras) no texto 

dado que o aluno desconheça e o item ‘3’, em que apresenta uma afirmação e, em seguida, 

questiona: “Você concorda com isso?”. Qualificando assim a natureza discursiva suscitada na 

questão. 

   

LD2 

Mediante a apreciação das atividades propostas nesta coleção, pudemos identificar que, 

dentre os 16 (dezesseis) problemas selecionados, 4 (quatro) deles estimulam o discurso do 

aluno, como aponta a Figura 58, à exemplificar: 
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Figura 58: Problema que estimula as práticas discursivas - LD2 

 
Fonte: (LEONARDO, 2013, p. 85) 

 

Como é possível observar, no item d desta atividade, ao questionar o aluno quanto ao 

que poderia ser feito para modificar a situação dada, o autor expõe uma sentença que estabelece 

um diálogo com o aluno, caracterizando assim que se trata de uma atividade que suscita a prática 

discursiva do aluno. 

LD3 

Com a apreciação das 18 (dezoito) atividades classificadas como problemas, 4 (quatro) 

delas incitam a prática discursiva do aluno. A Figura 59 a seguir exemplifica um destes casos: 
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Figura 59: Problema que estimula as práticas discursivas - LD3 

 
Fonte: (SOUZA, 2013, p. 57) 

 

Com essa questão podemos perceber o estímulo ao discurso do aluno frente aos itens 

‘a’ e ‘d’, por estabelecem um diálogo direto com o mesmo. Assim, entendemos que desta 
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atividade possam emergir as práticas discursivas do aluno, tal qual aponta Jimenez (2007) ser 

um recurso central no desenvolvimento da argumentação. 

 

Recorrências: 

 

 

Gráfico 13: Recorrência de atividades que estimulem as práticas discursivas LD1 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Gráfico 14: Recorrência de atividades que estimulem as práticas discursivas LD2 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 
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Gráfico 15: Recorrência de atividades que estimulem as práticas discursivas LD3 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados extraídos da pesquisa 

 

Conclusão da seção 3.6: 

Como podemos observar nas recorrências apresentadas, este critério se apresenta pouco 

explorado nas coleções analisadas. 

De acordo com alguns dos estudos elegidos – (JIMENEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 

2007), (JIMENEZ-ALEIXANDRE, (2010), (KOLSTØ; RATCLIFFE, 2007), (SILVEIRA, 

2005), (BOAVIDA; GOMES; MACHADO, 2002), (LEITÃO, 2011), (VAN EEMEREN, 

1996) –  para embasar-nos teoricamente sobre a argumentação neste trabalho, as práticas 

discursivas se revelam para eles como um fator preponderante para o desenvolvimento das 

habilidades argumentativas do aluno (considerando sua dimensão retórico e dialética). Neste 

sentido, pensamos que o potencial das propostas didáticas para o ensino de Funções destas 

coleções se revelam limitados diante deste critério. 
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3.7. Sistematização dos Resultados Apontados 

 

De modo geral, nesta seção, apresentamos uma sistematização das conclusões geradas 

nas nossas análises. 

 

Quanto ao Manual do Professor: 

 

 Todos os Manuais do Professor de Matemática dos Livros Didáticos analisados 

propõem a argumentação como um objetivo a ser desenvolvido. No entanto, há 

divergência – com exceção do LD2 – entre o que propõe os autores nas orientações 

teórico-metodológicas para o professor e os objetivos traçados para o aluno, no que 

concerne as perspectivas de argumentação a serem desenvolvidas. 

 O Manual do Professor de Matemática do LD3 não apresenta subsídios quanto à 

orientação ao professor no que concerne ao desenvolvimento da argumentação, 

inviabilizando a análise quanto aos objetivos propostos e as orientações teórico-

metodológicas. 

 

Quanto às atividades propostas para o aluno: 

 

 Nas unidades referentes ao ensino de Funções das três coleções analisadas há demasiada 

ênfase aos exercícios, que não favorecem o desenvolvimento das habilidades 

argumentativas (sobretudo, na perspectiva elegida neste trabalho: lógica informal), 

restringindo as situações problemas à uma média de, aproximadamente, 20% de todas 

as tarefas propostas.  

 As tarefas de investigação, propensas ao desenvolvimento das práticas epistêmicas do 

aluno, não são privilegiadas nas coleções, apresentando a recorrência de uma única 

questão em cada unidade analisada. 

 Com relação à autenticidade, as coleções analisadas dão ênfase aos contextos relativos 

ao Trabalho e Consumo, em específico, as atividades dos setores primários e 

secundários, com indústria e comércio, respectivamente. Desfavorecem aspectos 

ligados à pluralidade cultural, excluindo as vivências de grupos indígenas e 

trabalhadores rurais, como denota, não só o público alvo elegido nesta pesquisa, mas, 

também, uma significativa parcela da sociedade brasileira. 
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 As atividades propostas favorecem a interdisciplinaridade, em primazia, no tocante as 

conexões entre os próprios temas matemáticos. Em segundo plano, conexões com outras 

áreas da ciência, revelando assim um aspecto positivo quanto à profundidade dos 

problemas propostos, favorecendo a visão multilateral do objeto ao qual o aluno poderá 

analisar no processo argumentativo. 

 As propostas apresentam pouca propensão a gerar uma diversidade de resultados 

possíveis, desfavorecendo o debate entre os alunos, elemento inerente à perspectiva 

dialética da argumentação. 

 As práticas discursivas do aluno são pouco exploradas nas propostas didáticas, 

desfavorecendo o desenvolvimento da argumentação frente às perspectivas retórico e 

dialética.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central (e primeiro) deste trabalho foi o de analisar os potenciais das 

propostas didáticas inerentes ao Manual do professor de Matemática no que tange o fomento à 

argumentação. O que pareceu, em princípio, ser um objetivo simples de ser alcançado, mostrou-

se suficientemente complexo após a percepção da profundidade que este domínio (a 

argumentação) apresenta. 

À explicar, é válido realizarmos aqui uma retrospecção dos momentos que constituíram 

esta pesquisa a fim de compreender os percalços encontrados e atitudes tomadas. 

Em primeiro lugar, no decurso dos estudos sobre a argumentação, pudemos perceber a 

multiplicidade de conceitos aderidos por distintos autores, como: Perelman (1987 apud 

ALVES, 2003), Van Eemeren (1996 apud, VAN EEMEREN; GROTENDORST, 2004), 

Toulmin (1984 apud HEGENBERG; HEGENBERG, 2009). Diante disto, foi necessário, então, 

aprofundar a temática no campo da Filosofia – com a gênese do seu desenvolvimento frente à 

Retórica, a Dialética e a Lógica.  

Após situarmos, brevemente, o desenvolvimento da Argumentação enquanto teoria, 

com Wenzel (1900), pudemos entender que há um perspectivismo em torno deste objeto, 

inerente às distintas funções que ele possa assumir. Por exemplo: se é de intento a estruturação 

lógica de uma determinada preposição/afirmação, então estamos tratando da argumentação em 

sua perspectiva analítica; por outro lado, se o objetivo é persuadir um público por meio do 

discurso à aceitação de um ponto de vista, logo a argumentação se apresenta em sua perspectiva 

retórica; por fim, quando é desejado ampliar um conhecimento particular por meio da 

contraposição de perspectivas opostas ou adversas, então, a argumentação se mostra em sua 

perspectiva dialética.  

Vimos que apesar da argumentação ser um domínio que remonta à Antiguidade, com 

nossas leituras de pesquisas relacionadas ao ensino de Matemática, passamos a perceber que há 

uma certa predominância numa única perspectiva estudada: a analítica. Isto foi provado com a 

realização uma pesquisa do tipo estado da arte, já mencionada neste trabalho. 

Logo, para subsidiar as nossas necessidades em fundamentação teórica, utilizamos 

como referência central – na pesquisa a que se refere este trabalho – as autoras Jimenez-

Aleixandre e Erduran (2007), reconhecidamente aceitas como referências no âmbito do Ensino 

de Ciências Naturais. A partir disto, buscamos estabelecer relações ente a argumentação 

suscitada no domínio das Ciências Naturais com o domínio da Matemática, utilizando as 
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discussões fomentadas por Boavida (2002) e Leitão (2011), os preceitos apontados nos 

Documentos Oficiais para a Educação e nossas experiências (enquanto Professora de 

Matemática da Educação Básica). 

Com estas referências mencionadas, vimos que as perspectivas da argumentação, se 

incorporam à dois grandes eixos no âmbito do ensino, que se apresentam complementares entre 

si: um pertencente a lógica formal, que propõe a argumentação como um produto (perspectiva 

analítica). E o outro, inerente a lógica informal, que compreende a argumentação como um 

processo (perspectivas retórico e dialética).  

No entanto, tal qual aponta Wenzel (1990), cada um desses eixos está atrelado à 

objetivos distintos. 

Diante do modelo de formação preconizado nos documentos oficiais, em consonância 

com as nossas inquietações, enquanto professora que busca dar sentido à Matemática para além 

da ênfase a mecanismos – como manipulação simbólica e processos inferenciais – ausentes em 

aspecto reflexivo, elegemos como concepção de argumentação àquelas derivadas da lógica 

informal. Logo, o modelo de análise proposto por Jimenez-Aleixandre (2007) se mostrou ideal 

para atender as nossas expectativas, visto que, seus princípios se pautam no estímulo às práticas 

discursivas do aluno, aos movimentos dialógicos, ao engajamento com os temas propostos em 

sala de aula, que se constituem como importantes elementos para atender às inquietações que 

mobilizaram para a constituição desta pesquisa. 

Compreendendo a complexidade e importância dada aos Documentos Oficiais da 

Educação para o objeto descrito, passamos a nos sentir mais estimulados a entender como se dá 

estas distintas perspectivas da argumentação no domínio do Ensino da Matemática e, mais 

precisamente, nos Manuais do Professor dos Livros Didáticos, por entendermos a emergente 

necessidade do desenvolvimento desta habilidade, no âmbito da Matemática, e tencionarmos 

contribuir com o docente para este processo. 

Diante das necessidades aqui expostas, para contemplarmos o nosso objetivo central, 

formulamos dois objetivos específicos: identificar como se assenta a perspectiva de 

argumentação a ser explorada nas coleções didáticas – elegidas como objetos de investigação 

da pesquisa a que se reporta este trabalho –, a partir dos objetivos formulados para os alunos e 

das orientações teórico-metodológicas para o professor, nos Manuais do Professor de 

Matemática presentes nestas coleções; Investigar se as atividades propostas nas coleções 

didáticas dão suporte para que o professor realize o seu trabalho no que concerne o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno. 
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A fim de respondê-los, propusemos quatro questões de pesquisa que, de forma 

sistemática e conclusiva, respondemos agora: 

 

(i) A argumentação é, claramente, um objetivo previsto nos Manuais do 

Professor de Matemática? 

 

Para respondermos a esta questão, analisamos, qualitativamente, o Manual do Professor 

em seus eixos Geral e Específicos (referentes ao Ensino de Funções, como justificado em nossa 

introdução).  

A partir das colocações dos autores quanto aos objetivos propostos para as coleções, 

obtivemos como resposta que a argumentação é sim um objetivo previsto em todas elas e, em 

apenas um dos manuais, a delimitação do objetivo não é apresentado com clareza. 

 

(ii) Qual a perspectiva de argumentação é inerente aos objetivos traçados? 

 

Por meio da análise qualitativa dos objetivos propostos em comparativo com as 

características apresentadas em nossos pressupostos teóricos, concluímos para esta questão que 

duas coleções propõem, em seus objetivos, sejam utilizados os conhecimentos de funções para 

construção de argumentos, ou seja, para os objetivos destas coleções a perspectiva traçada é a 

analítica, que têm o argumento como um produto. 

Para a terceira coleção analisada, que contempla nosso escopo, concluímos que a 

perspectiva de argumentação preconizada versa sob a lógica informal (com aspectos da retórica 

e da dialética), contemplando a argumentação como um processo a ser desenvolvido. 

 

(iii) Essas perspectivas são compatíveis com as orientações teórico-

metodológicas preconizadas no discurso do autor dos Manuais do 

Professor? 

 

A partir do confronto das estratégias suscitadas pelos autores dos Manuais analisados 

(que inserem em seus discursos a valorização dos processos em Matemática), em suas 

orientações teórico-metodológicas, com os objetivos traçados para os alunos, obtivemos como 

resposta para esta questão que há uma divergência entre o que orienta o autor e o que é proposto 

como objetivo. 
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(iv) Diante da literatura, as atividades propostas para os alunos do Ensino 

Médio favorece o desenvolvimento da habilidade de argumentar? 

 

Mediante a concepção de argumentação elegida nesta pesquisa, para esta questão, 

concluímos que as propostas das atividades se mostram limitadas no que concerne o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno. Especificamente, no que se refere 

aos seguintes princípios – suscitados por Jimenez-Aleixandre (2007) como sendo fundamentais 

para sustentar o desenvolvimento da argumentação num currículo que proponha o seu 

desenvolvimento –: os problemas, as práticas epistêmicas, a autenticidade – neste caso, frente 

ao público à que se destina essas coleções, no âmbito da investigação proposta –, a diversidade 

e as práticas discursivas. Representando assim cinco dos seis princípios que garantem a 

sustentação da argumentação (na perspectiva da lógica informal: retórica e dialética).  

Diante do exposto, deixamos claro aqui que as limitações observadas inerentes as 

coleções analisadas estão intrinsecamente relacionadas com a concepção de argumentação 

adotada nesta pesquisa. 

Com os indicativos apontados neste trabalho, pretendemos dar subsídios ao Professor 

de Matemática que faz uso do Livro Didático como um instrumento de apoio à sua prática 

pedagógica a fim de que, reconhecendo as limitações aqui apontadas, possa contorná-las em 

seu exercício docente.  

Este trabalho aponta, como necessidade para as propostas didáticas que visem favorecer 

o desenvolvimento das habilidades argumentativas do aluno, em seus aspectos sociais – 

propensos ao favorecimento da formação para a cidadania responsável, do desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo, da capacidade de aprender a aprender (metacognição), da 

aproximação do aluno à cultura científica –, o estímulo à elementos inerentes às perspectivas 

de argumentação derivadas da lógica informal (com a retórica e a dialética), tais como: a 

valorização das práticas discursivas do aluno,  o envolvimento do mesmo nas tarefas de 

natureza investigativa, a exploração de problemas autênticos (que os permitam estabelecer 

relações com suas vivências reais), permitindo que, assim, os mesmos sintam-se engajados a se 

envolverem, efetivamente, com a Matemática.  
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