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RESUMO
VERAS DA SILVA, V. E. Representação Social Institucionalizada da Disciplina
Matemática: Aluno como Máquina de Calcular. [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro:
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá; 2012.
O objetivo da pesquisa foi investigar a ou as representações sociais de Matemática
sustentadas por licenciandos, docentes, livros didáticos e presentes nas questões do PISA
(Programme for International Student Assessment). Verificou-se que atores sociais
(licenciandos e professores de Matemática), consideram a Matemática uma “máquina”, um
sistema de cálculos com valor intrínseco e que seu ensino deve fazer do aluno um
calculista, uma máquina de calcular. Os sujeitos da pesquisa comportam três grupos
denominados de acordo com os topói (lugares), lugar da quantidade (71 alunos
licenciandos de Matemática das disciplinas de Prática de Ensino II e Trabalho Final), lugar
da qualidade (43 professores de matemática do Ensino Médio de 10 Escolas Técnicas
Estaduais da Rede FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de
Janeiro) e lugar da ordem (82 alunos do 1º ano do Ensino Médio da ETEJK, Escola
Técnica Estadual Juscelino Kubitschek). Os resultados mostraram que os licenciandos de
matemática, os professores de matemática e “professores-autores” das questões do PISA
operam no âmbito de uma representação social institucionalizada da disciplina
Matemática. A qual orienta as ações daqueles atores sociais que buscam intensivamente
fazer com que os alunos se tornem “máquinas de calcular”, que é o desejável, a implicação
significante daquela representação.
Palavras-chave: Ensino da Matemática; Representação social de Matemática; Metáfora;
Implicação significante.

ABSTRACT
VERAS DA SILVA, V. E. Representação Social Institucionalizada da Disciplina
Matemática: Aluno como Máquina de Calcular. / Social Representation of Institutionalized
Mathematics Discipline: Student as a Calculating Machine Student [Thesis]. Rio de
Janeiro (BR): Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá;
2012.

The objective of the research was to investigate the social representations or Mathematics
supported by undergraduates, teachers, textbooks and issues present in the PISA
(Programme for International Student Assessment). It was found that social actors (student
teachers and teachers of Mathematics), Mathematics consider a "machine", a system of
calculations with intrinsic value and that its teaching should make the student a calculating,
a calculating machine. The research subjects comprise three groups named according to the
topoi (places), topoi of quantity (71 undergraduate students from the disciplines of
Mathematics Teaching Practice II and Final Work), topoi of quality (43 math teachers in
high school 10 State Technical Schools Network FAETEC, Foundation Support Technical
College of the State of Rio de Janeiro) and topoi of order (82 students in 1st year of high
school ETEJK, State Technical School Juscelino Kubitschek). The results showed that
undergraduate mathematics, the mathematics teachers and "teacher-authors" of the PISA
questions operate within a social representation institutionalized discipline of Mathematics.
Which guides the actions of those who seek social actors intensively make students
become "calculating machines", which is desirable, the significant implication of that
representation.
Keywords: Teaching Mathematics, Social representation of Mathematics, Metaphor,
Implication significant.

RESUMÉ
VERAS DA SILVA, V. E. Representação Social Institucionalizada da Disciplina
Matemática: Aluno como Máquina de Calcular. / Représentation sociale de la discipline
institutionnalisée Mathématiques: Étudiant comme une Machine à Calculer [Thèse de
Doctorat]. Rio de Janeiro (BR): Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá; 2012.

L'objectif de la recherche était d'étudier les représentations sociales ou mathématiques
soutenues par les étudiants, les enseignants, les manuels et les problèmes présents dans le
PISA (Programme for International Student Assessment). Il a été constaté que les acteurs
sociaux (professeurs stagiaires et des professeurs de mathématiques), Mathématiques
envisager une «machine», un système de calculs avec une valeur intrinsèque et que son
enseignement doit permettre à l'étudiant d'un calcul, une machine à calculer. Les sujets de
recherche comprennent trois groupes nommés selon les topoï (lieux), au lieu de la quantité
(71 étudiants de premier cycle dans les disciplines des mathématiques pratique de
l'enseignement et de travail II Final), lieu de la qualité (43 professeurs de mathématiques à
l'école secondaire 10 État technique Réseau des écoles FAETEC, la Fondation du Collège
d'appui technique de l'Etat de Rio de Janeiro) et lieu de l’ordre (82 étudiants en 1ère année
de l'école secondaire ETEJK, technique d'Etat de l'école Juscelino Kubitschek). Les
résultats ont montré que les mathématiques de premier cycle, les professeurs de
mathématiques et des «enseignants-auteurs" des questions de PISA fonctionner dans une
discipline représentation sociale institutionnalisée de mathématiques. Qui guide les actions
de ceux qui cherchent acteurs sociaux intensivement les élèves deviennent des «machines à
calculer», ce qui est souhaitable, l'implication significative de cette représentation.
Mots-clés: enseignement des mathématiques, de
mathématiques, métaphore, Implication significative.
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1

INTRODUÇÃO

Partimos da convicção de que existe uma relação direta entre as
representações sociais do professor de Matemática, sobre a Matemática, seu ensino e
aprendizagem, com as suas respectivas práticas letivas, que as condiciona e determina.
Nesta relação, consideramos que as representações de algo são coordenadas e condensadas
em metáforas centrais com suas funções cognitivas, afetivas e praxeológicas, o que será
tratado mais adiante, cabendo aqui sumariar a concepção contemporânea dessa figura de
pensamento e de linguagem, em que as figuras de pensamento e linguagem não são
consideradas impróprias, meramente literárias, para afirmar a literalidade como expressão
correta das coisas do mundo.
No âmbito da linguística essa concepção é designada por “virada cognitiva”
(Steen, 1994), mas pode ser apresentada de maneira mais ampla como “virada retórica” a
partir do Tratado da Argumentação de Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), uma
vez que o papel das figuras de pensamento é determinado pela situação social, de sua
eficácia comunicativa. As investigações acerca do papel central das metáforas na
coordenação e condensação de conhecimentos científicos ou não foi esclarecido por
Ortony (1979), Honeck & Holffman (1980), Lakoff & Johnson (1980), para citar os mais
influentes. Estes trabalhos, de perspectiva interdisciplinar, iniciaram uma mudança de
conceitual, e hoje “é factível o uso dos instrumentos da retórica para expor os lugarescomuns do preferível ou do desejável em ação nas representações sociais” (Mazzotti,
2008b, p.104). Nessa abordagem “a metáfora tornou-se inteligível como uma instância
reveladora da capacidade humana para fazer sentido” (Steen, 1994, p. 3). Para Steen (1994,
p. 4), a consequência mais importante é o fato de a “metáfora ter tido seu notório estigma
de anormalidade e de desvio removido.” Assim, a metáfora tornou-se “algo a ser esperado
dentro da cognição e não mais algo a ser evitado na linguagem” [A metáfora], continua
Steen (1994, p. 4), “é muito menos uma marca aristotélica de gênio, literário ou científico,
e muito mais a propriedade de todos os homens, mulheres e crianças”. Em outras palavras,
como diz Mazzotti (2007, p. 88) “a metáfora não é [...] uma mera figura ornamental ou
figura de linguagem, como foi considerada por longo tempo, mas cognitiva, expressiva e
praxiológica”. Dada a importância da metáfora no domínio do pensamento e
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consequentemente no da linguagem, é fundamental estabelecer relações entre os processos
de leitura de metáforas e o ensino-aprendizagem da Matemática.
Por meio da metáfora, determinados domínios são conceitualizados nos termos
de outros. Neste sentido, o âmbito da metáfora ultrapassa em muito o das manifestações
literárias e mesmo linguísticas. Entendido deste modo, o mecanismo metafórico é
transversal à linguagem e ao pensamento, o que o torna uma matéria de estudo
especialmente interessante e atrativa.
A compreensão da especificidade da metáfora conduz ao reconhecimento
intuitivo de que existe um modo igualmente particular de a entender e processar. O que
pretendemos explorar neste trabalho. Interessa-nos perceber como se efetua a compreensão
de uma linguagem assumida como não literal. Independentemente de haver sempre uma
distância entre o que é dito e a realidade a que o discurso se reporta, na linguagem figurada
essa distância é mais acentuada. No entanto, a compreensão do discurso não parece estar
comprometida por esse fato, caso contrário a linguagem figurada não se estenderia a todos
os domínios do quotidiano e da vida pública. Além disso, a argumentação sustenta-se em
esquemas ou figuras das quais são extraídas as suas premissas, sendo a metáfora a que diz
ser o real por meio da transferência de significados do foro para o tema em pauta, o que
será mais bem exposto ao longo deste trabalho.
Apesar de a metáfora ter sido objeto de muito interesse para os mais variados
campos do saber, há poucas investigações dirigidas ao ensino-aprendizagem da
Matemática.

Ainda

que

a

produção

do

conhecimento

matemático

ocorra,

fundamentalmente, no contexto da social e no processo de interpretação individual. Ou
seja, conhecimento matemático não é previamente dado, mas construído por meio de
atividades sociais e interpretações individuais, ou seja, a prática do ensino e da
aprendizagem Matemática é caracterizada pela variedade de construções e de
interpretações. Steinbring (2006) ressalta que o conhecimento matemático não pode ser
traduzido e interpretado por uma mera leitura de signos, símbolos ou princípios. É preciso
que a leitura seja carregada de experiência e conhecimento implícito, isto é, não podemos
entender os signos sem algumas pressuposições de tal conhecimento e de atitudes e
maneiras de o utilizar. Este autor sustenta que ainda hoje, para a maioria das pessoas,
inclusive matemáticos e professores de Matemática, “um corpo de conhecimento lógico e
objetivo, o qual é produzido ou descoberto na realidade, de acordo com leis internas e
objetos ideais pelos pesquisadores matemáticos” e acrescenta que ela é vista como “um
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objeto ideal e já existente, e quaisquer influências efetivas de pesquisadores neste ideal são
negados” (STEINBRING, 2005, p. 7). Ou, ainda, de maneira mais clara,
Todo conhecimento matemático, seja ele científico ou escolar, necessita do
contexto de referência, e, neste sentido, todo conhecimento é um contexto
específico. Sobre esta base, a diferença entre matemática científica e escolar
encontra-se nos diferentes tipos de contextos de referências usados nestes
diferentes contextos de desenvolvimentos sociais. Uma diferença importante diz
respeito ao contexto de referência na matemática escolar, a qual deve ser
ajustada para a necessidade da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo
dos estudantes (STEINBRING, 2005, p. 13, grifos nossos).

A necessidade de um contexto de referência requer que a aquisição do
conhecimento Matemático pode ser interpretado significativamente a partir de um
ambiente social específico, em que se desenvolve uma argumentação que tenha por foco a
explicação e a fundamentação de raciocínios, a descoberta do porquê de determinados
resultados ou situações e a formulação, avaliação e prova de conjecturas, o que ecoa nas
atuais orientações para o desenvolvimento do currículo de Matemática, consideradas tanto
a nível nacional1 como internacional2. Trata-se de uma argumentação no âmbito da lógica
não formal, a qual, a partir de meados de século XX, passou a ser objeto de estudo de
alguns pensadores que se interessaram por desenvolver uma teoria da argumentação que
ocorre nos diversos setores da vida prática (TOULMIN, 1993; PERELMAN, 1993; VAN
EEMEREN & GROOTENDORST, 1992). Ao longo das últimas décadas do século
passado próximo, constituiu-se um ponto de vista segundo o qual as práticas científicas
institucionalizadas apoiam-se no processo de argumentação e as novas conjecturas
científicas são tornadas públicas apenas depois de serem aceites por cientistas de diferentes
instituições (NEWTON et al., 1999). Frequentemente as experiências são repetidas e os
artigos científicos são revistos e criticados por pares, fatos que tornam as práticas
argumentativas da comunidade científica cruciais na atividade racional de construção e
aceitação do conhecimento científico (NEWTON et al., 1999). Neste sentido, observa-se
que a argumentação entre os cientistas estende-se ao domínio público através dos meios de
1

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) também dedicam alguns dos seus parágrafos
para considerações a respeito do tema sempre pressupondo que argumentar é uma importante competência a
ser desenvolvida pelo aluno por meio de atividades matemáticas.
2
No plano internacional, a síntese explicativa sobre a norma reasoning and proof (NCTM, 2000) indica que
todos os alunos devem ter a oportunidade de “reconhecer o raciocínio e a prova como aspectos fundamentais
da Matemática; formular e investigar conjecturas matemáticas; desenvolver e avaliar argumentos
matemáticos e provas e, selecionar e usar vários tipos de raciocínio e métodos de prova” (p.56). Se os alunos
necessitam aprender a formular conjecturas, a experimentar diversas abordagens de resolução de problemas,
a construir argumentações matemáticas e a responder a argumentações de outros, então é essencial criar um
ambiente que fomente este tipo de atividades. (NCTM 2000, p. 18).

4

comunicação social. Assim, os argumentos dos cientistas têm lugar em diferentes
ambientes: na mente de um cientista quando individualmente empenha-se no desenho de
uma experiência ou na interpretação de dados; em grupos de pesquisa, nos quais são
ponderadas orientações alternativas; na comunidade mais ampla de cientistas, pelas
interações competitivas; e no domínio público, quando os cientistas expõem as suas teorias
competitivas acerca de assuntos controversos, pelos meios de comunicação. Considera-se
que o discurso da comunidade científica pode situar-se no âmbito da lógica não formal e da
retórica (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE & ERDURAN, 2007; DUSCHL & OSBORNE, 2002;
DUSCHL, 2007). Assim, a necessidade de os alunos compreenderem o processo racional
que orienta os cientistas na produção do conhecimento científico constitui uma das razões
para a importância de uma pedagogia que dê atenção às práticas argumentativas dos
alunos.
Recentemente, desenvolve-se uma linha de investigação que se debruça sobre
as ideias epistemológicas dos estudantes, através da análise da forma como elaboram os
seus argumentos (SANDOVAL & MILLWOOD, 2007). Segundo estes autores, o estudo
das ideias que os estudantes possuem acerca do conhecimento científico, as quais
constituem o que alguns psicólogos designam por “epistemologia pessoal”, tem por âmbito
a investigação dos pontos de vista dos estudantes. Em outras palavras, o envolvimento dos
estudantes em práticas de argumentação em sala de aula também mostrou potencialidades
no nível do desenvolvimento de suas capacidades metacognitivas quando envolvidos na
avaliação do seu próprio conhecimento, o que requer um elevado grau de reflexão. Mason
(2001) evidencia que há uma atitude metacognitiva dos estudantes centrada no processo de
construção do conhecimento, incluindo referências às suas ideias iniciais e às razões para a
mudança conceitua. De outro lado, para Zohar & Nemet (2002) os estudantes centram-se
em seus próprios padrões de argumentação; e Sandoval & Millwood (2007) mostraram que
a metacognição centra-se na avaliação das suas explicações científicas e na coerência de
suas conclusões e dados.
Na sala de aula, os estudos a respeito da argumentação têm explorado as suas
potencialidades em múltiplas perspectivas, tendo sido analisada por vezes a argumentação
oral, em outros momentos a escrita, em diferentes idades e níveis de ensino (SORSBY,
1995; NAYLOR, KEOGH & DOWNING, 2007; VON AUFSCHNAITER et al, 2008;
KOLSTO, 2006; PATRONIS et al., 1999). Apesar do valor da argumentação matemática
ser amplamente reconhecido, as atividades argumentativas ainda são subutilizadas em salas
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de aula de diversos níveis de ensino. Chevallard, Bosch & Gascón (2001) sublinham que
frequentemente os alunos agem com certa “irresponsabilidade matemática”, como se não
fizesse parte do seu papel comprometerem-se com a coerência, avaliação ou justificação
dos seus raciocínios, nem com a análise crítica e fundamentada do que ouvem dos colegas.
Lidar com esta situação de modo a alterá-la não é simples, tal como não é
ensinar os alunos avaliar, reconhecer e produzir argumentos matematicamente válidos
adaptados à sua maturidade. A complexidade deste processo coloca o professor perante
desafios que não existirão caso a ênfase for colocada na aprendizagem de técnicas e
procedimentos, ou caso o controle do discurso da aula e o poder decisório de seu valor
matemático estiverem inteiramente em suas mãos. Um dos desafios para o professor é
utilizar da retórica como um método que trata das modificações dos valores, atitudes e
crenças e que permite tratar o problema dos esquemas de significação como uma
negociação, uma pragmática, a qual põe o que tem valor no e para os diversos grupos
sociais.
A atualidade dos estudos retóricos tem uma inconfundível importância nos dias
de hoje, em que as explicações definitivas sobre realidade perderam referência. Sokal &
Bricmont (1999), por exemplo, criticam inúmeros autores pós-modernos3, apontando suas
deficiências e também expõem as falhas do relativismo epistêmico predominante naqueles
autores. Para Sokal & Bricmont (1999, p. 14), “famosos intelectuais como Lacan, Kristeva,
Irigaray, Baudrillard e Deleuze empregam reiteradamente, de forma abusiva, diversos
conceitos e termos científicos, seja utilizando ideias científicas tiradas por completo de
contexto, sem justificar minimamente este procedimento”, ou seja, apresentam aos seus
leitores não cientistas diversos termos próprios do jargão científico sem se preocupar
quanto a sua pertinência e se fazem sentido.
Diz-se, então, que se trata de mera retórica. Esta disciplina seria parceira do
relativismo censurado por Sokal e Bricmont? Não, pois racionalidade retórica difere do
relativismo radical, pois, mesmo não sendo eternos, os critérios e os acordos estabelecidos
são resultados das negociações entre orador e auditório em determinadas situações, logo
não é o lugar do arbitrário. É certo que, como sustenta Moscovici (1976) que há a
tendência de reter as informações que confirmam convicções, os pontos de vista, e que
uma vez formada uma opinião, tende-se a conservá-la, desvalorizando o que não se adapta
3

Segundo Sokal & Bricmont (1999), muitos autores pós-modernos tentam sustentar um relativismo radical
em teses da filosofia da ciência, como a subdeterminação da teoria pela evidência (Duhem-Quine), a
incomensurabilidade dos paradigmas de Thomas Kuhn e o “tudo vale” de Paul Feyerabend.
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a ela. Então, mesmo admitindo que os sujeitos tenham um papel ativo na constituição das
representações sociais, temos de colocar a hipótese de que, uma vez formadas as
representações acerca da Matemática, dificilmente serão substituídas ou, como querem
muitos, transformadas.
Duas ilustrações de percepções nos auxiliam na exposição da permanência de
representações, a primeira é uma fotografia de uma máscara facial humana; a segunda, a
ilusão de Ponzo.

Figura 1
Máscara facial humana

Figura 2
Ilusão de Ponzo

A Figura 1 é uma fotografia de uma máscara facial humana, tomada a partir do
lado côncavo. É uma figura, mas todos parecem ver o relevo da face bem como os buracos
dos olhos e das narinas apesar de estarem convencidos que se trata de uma figura no papel.
A explicação é simples: desde o nosso nascimento associamos imagens de rostos daquela
forma e não no plano. A percepção de senso comum é tão arraigada em nós que parece
não ser reversível. E é universal, porque todos nós tivemos esse tipo de aprendizagem.
Da mesma maneira, na ilusão de Ponzo4 (Figura 2): dois segmentos de reta
horizontais que são ladeados por duas linhas oblíquas. Apesar de terem exatamente o
mesmo comprimento, a linha de cima (B) parece maior que a linha de baixo (A). A
"verdade" de que as duas linhas horizontais têm o mesmo tamanho na Figura 2 não é mais

4 É uma ilusão de ótica demonstrada pelo Italiano Mario Ponzo em 1913. Na figura 2, vemos a linha que está
em baixo como sendo menor do que a outra. Mas tem exatamente o mesmo tamanho. Isso acontece porque o
sistema visual usa o ângulo entre as duas retas laterais para estimar o ângulo do nosso olhar relativamente ao
solo. E isso faz com que se pense que a linha de baixo esteja mais próxima.
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científica do que a verdade de nossa percepção do senso comum de que uma linha
horizontal parece muito maior.
Para a análise das representações da matemática não podemos esquecer o fato
de que são compartilhadas por um conjunto de indivíduos (o que possibilita a
comunicação), mas que podem diferir de um grupo para outro.
Neste enquadramento, são muitas as preocupações que se colocavam, levando-nos
a indagar de que maneira deveríamos organizar o nosso trabalho, pois queríamos estudar o
objeto matemático funções5, mas durante o percurso6, entendemos que a raiz da questão
perpassava pela forma de como o professor de matemática “olhava” a matemática. Este
olhar (crença) da matemática pelo professor parece conter, pelo menos, três componentes
principais e inter-relacionados:
• crenças sobre a natureza do conhecimento matemático;
• crenças sobre o processo de aprendizagem matemática;
• crenças sobre a natureza do ensino da matemática

Esses questionamentos, entre outros, fazem parte de uma inquietude latente pessoal
que nos levou à Hipótese Geral de Estudo:
• Hipótese Geral de Estudo (HGE):

Os atores sociais, licenciandos e professores de Matemática, consideram a
Matemática uma máquina, um sistema de cálculos por si só, com valor
intrínseco e que seu ensino é fazer do aluno um calculista, uma máquina de
calcular.

5

Uma função é uma lei segundo a qual, para cada elemento x em um conjunto A corresponde um único
elemento y em um conjunto B. O conjunto A é chamado domínio da função e o conjunto B é o contradomínio. A variação de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f(x) quando x varia em todo o
domínio. As ideias sobre funções percorrem o conhecimento escolar desde as primeiras noções de
proporcionalidade nas séries iniciais até o ensino de Cálculo Integral e Diferencial na Universidade. Para
Romberg, Carpenter & Fennema (1993) há um consenso geral de que funções estão entre as mais poderosas e
úteis noções em toda a matemática e inclusive em várias outras ciências. O objeto matemático função se dá a
conhecer por suas diferentes formas de representações (oral, escrita, gráfica, numérica). A passagem de uma
forma para outra forma pressupõe uma coordenação entre registros de representação.
6
Para Mazzotti, a metáfora PERCURSO é uma noção-chave das teorias pedagógicas, uma vez que todas as
proposições dessa área referem-se a maneiras de levar o educando de um estado de menor educação para
outro, considerado superior ao primeiro por ser provido de mais educação. A metáfora PERCURSO assume
dois significados antagônicos: (1) caminho determinado e determinável, e (2) indefinido e indeterminável.
(....) A metáfora PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL estabelece que a escola deve ser um
sistema organizado de tal maneira, que garanta certo fluxo ideal dos escolares pelas séries ou etapas do
caminho da ignorância à sabedoria (MAZZOTTI, T. B., 2008a, p. 3...5)
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O problema de partida do estudo será operacionalizado na investigação através
da formulação das seguintes questões de investigação:
• Q1: Qual a representação social da Matemática pelo licenciando em

matemática;
• Q2: Qual a representação social da Matemática pelo docente de matemática;
• Q3: Qual a representação do objeto matemático função nos livros didáticos

de matemática;
• Q4: Qual a representação da matemática presente nas questões do PISA.

Na tentativa de respostas às questões anteriormente mencionadas, este trabalho
está organizado em 8 (oito) capítulos.
O primeiro – A Virada Linguística – apresentamos duas correntes que tem por
objeto a semântica: a semântica formal, na tradição de Frege, Russel e Wittgenstein,
examina as linguagens naturais tendo por critério os métodos utilizados nas formais (ideal
language philosophy) e a pragmática (ordinary language philosophy) que trata diretamente
das linguagens naturais, procurando explicitar seus procedimentos.
O segundo capítulo – A Virada Retórica – verificamos que uma revisão do
papel da retórica e da dialética efetuado por Perelman originou o que podemos chamar de
“virada retórica”, que “implica considerar que todo e qualquer discurso - argumento - é
realizado considerando o orador, o auditório e o discurso”.
No terceiro capítulo – O auditório constituído a partir da recepção das Ciências
– inserimos as representações sociais neste percurso como uma psicologia social dos saberes,
ou seja, entendemos as representações sociais como mais do que um conceito que estuda as

crenças de um grupo e sim, como um fenômeno que produz e elabora conhecimentos e, no
âmbito deste trabalho, especificamente, em relação à produção do conhecimento
matemático.
Além da importância do ensino de funções e das lacunas encontradas por
alunos e professores verificadas no capítulo 3, no quarto capítulo - As Fases da Construção
Histórico-Genética do Conceito de Função – identificamos um isomorfismo entre as três
grandes fases do desenvolvimento cognitivo (a semiótica, a constituinte e a constituída) e a
evolução histórica do conceito de função. Além disso, mostramos que a fase constituída do
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conceito de função (extemporânea) é a que está presente nos livros didáticos e não leva em
consideração as fases anteriores (simbólica e constituinte).
O Percurso Metodológico – capítulo 5 – apresenta os instrumentos de pesquisa
organização dos dados, bem como a elaboração de dois instrumentos de coleta de dados
pertinentes: um para atender aos topói I e II (lugar da quantidade e lugar da qualidade) e
outro para subsidiar o topói III (lugar da ordem).
O sexto capítulo – Apresentação e Análise dos Resultados – explicita os
resultados dos grupos estudados: Topói I (71 alunos licenciandos de Matemática das
disciplinas de Prática de Ensino II e Trabalho Final), Topói II (43 professores de
matemática do Ensino Médio de 10 Escolas Técnicas Estaduais da Rede FAETEC –
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro) e Topói III (82 alunos
do 1º ano do Ensino Médio da ETEJK – Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek).
No sétimo capítulo – A Representação Social Institucionalizada da Matemática
– evidenciamos que os três grupos estudados neste trabalho (licenciandos, professores e
professores-autores das questões de matemática do PISA), embora eles sejam pouco
separáveis, estão diretamente relacionados às três condutas de equilíbrio [α, β e δ] de
Piaget e que, devido à incorporação dos fatores inicialmente perturbadores e que terminam
por fazer parte das condutas dos licenciandos, dos professores e dos autores das avaliações
de matemática do PISA constatamos um “acordo no campo do preferível” aceito pelos
interlocutores naqueles três grupos que nos fornece uma REPRESENTAÇÃO SOCIAL
INSTITUCIONALIZADA DA MATEMÁTICA.
As Conclusões evidenciam que a implicação significante, seja por parte do
estagiário (licenciando em matemática), do professor de matemática ou do “professorautor” das questões de matemática do PISA, procuram reproduzir no aluno o que é
preferível, o que é desejável para o grupo: que os alunos se tornem MÁQUINAS DE
CALCULAR.
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1 A VIRADA LINGUÍSTICA

Um detalhe, é verdade, mas onde está a fronteira entre o que a
reflexão permite atingir com segurança e o que os fatos obrigam a
retificar? (PIAGET, 1969, p. 16)
O que dizemos acerca das coisas é a coisa? Este problema não é novo. Os
registros indicam que datam do século V a.C. Se a palavra não é a coisa, o mesmo ocorre
com os modelos produzidos nas Matemáticas. No entanto, estes modelos são utilizados
para descrever as coisas do mundo com menor ou maior sucesso, especialmente nas
ciências naturais. Um caso exemplar é a função, que permite descrever um sem número de
situações, donde sua relevância para as ciências e seu lugar nos ensino da Matemática. Mas
as funções não são as coisas, estão no lugar delas, são modelos e, como tais, são metáforas,
o que nos conduz a rever os debates acerca da linguagem dita literal e a dita figurada.
Tome-se o que afirma Gibbs (1994). Para ele, as conceituações básicas da
experiência são, em sua maioria, figuradas, considerando que isto é próprio da
expressividade e da criatividade. O que pode ser questionado, uma vez que supõe que algo
possa expressar diretamente, em correspondência biunívoca, o real, o experimentado. Este
problema deu origem a pelo menos duas correntes que tem por objeto a semântica: a dita
semântica formal e a pragmática. A semântica formal, na tradição de Frege, Russel e
Wittgenstein, examina as linguagens naturais tendo por critério os métodos utilizados nas
formais (ideal language philosophy). A pragmática (ordinary language philosophy) trata
diretamente das linguagens naturais, procurando explicitar seus procedimentos.
Examinemos, inicialmente, cada uma dessas correntes que emergiram nas últimas décadas
do século XIX e continuaram ativas até os meados do século XX.
1.1 O SIGNIFICADO NA SEMÂNTICA FORMAL
A semântica formal considera o significado de uma palavra como o conceito
do mundo exterior a ela associado (valor referencial) e o significado de uma frase como a
soma dos diversos significados nela dispostos. Vinculando esta teoria nas línguas naturais,
transfere-se a atribuição de condições de verdade a qualquer frase declarativa,
independentemente do seu contexto de uso. Excetuando casos particulares (ambiguidade
e/ou frases elípticas), a semântica formal sustenta que o significado das palavras é
suficiente para se aceder àquilo que a frase expressa. Cada frase possui, assim, uma leitura
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literal, em que as suas regras linguísticas são respeitadas, fixando-se, desta forma, as suas
“condições de verdade”. A Semântica Formal é aqui representada por Frege, Russell e pelo
primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tractatus Logico-Philosophicus.
A obra de Frege (1848-1925) permaneceu bastante desconhecida e ignorada no
seu tempo e foi difundida, anos depois, por autores como Russell e Wittgenstein, isso
porque poderia resolver os problemas dos fundamentos da aritmética. Com Frege,
podemos dizer que se teve o início do Logicismo caracterizado pelo propósito de reduzir
toda a matemática à Lógica, pela aritmetização da análise. Neste sistema, a noção
aritmética de número foi substituída pela "classe": os números podem ser definidos como
classes de classes com o mesmo número de membros; assim, o número “dois” é a classe
dos pares, e o número “três” a classe dos trios, e assim por diante. Para Frege, duas classes
têm o mesmo número de membros se for possível estabelecer entre elas uma relação
biunívoca (relação de equivalência). Um número será, então, a classe das classes de
equivalência. Frege (1884) menciona um exemplo para demonstrar que duas classes
podem ter o mesmo número de membros sem recorrer à noção de número:
Definições confirmam-se por sua fecundidade. Aquelas que podem ser omitidas
sem abrir lacunas na cadeia de demonstrações devem ser rejeitadas como
desprovidas de valor. Examinemos portanto se as propriedades conhecidas dos
números podem ser derivadas de nossa definição de número que convém ao
conceito F. Contentar-nos-emos com as mais simples. É necessário para isto
apreender a equinumericidade de maneira ainda mais precisa. Ela foi definida
por meio da coordenação biunívoca, e devo mostrar como desejo entender esta
expressão, pois poder-se-ia facilmente supor que ela contivesse algo intuitivo.
Tomemos o seguinte exemplo. Se um criado deseja assegurar-se que há sobre
uma mesa tantas facas quanto pratos, não precisa contar nem estes nem aquelas;
basta que coloque uma faca à direita de cada prato, de modo que cada faca fique
sobre a mesa à direita de um prato. Os pratos e facas serão assim coordenados
biunivocamente, e de fato pela mesma relação de posição. Se na proposição "a
está à direita de A" concebemos a e A substituídos por outros e outros objetos, a
parte do conteúdo que permanece inalterada constitui a essência da relação
(FREGE, 1884, § 70, p.81)7.

Além disso, Frege introduziu a noção de percurso de valor de uma função, em
que todo conceito é uma espécie de função (a extensão de um conceito é seu percurso e
valor) que sofreu crítica e objeção de Russell (1872-1970). Para Frege, um número é a
extensão de um conceito, ou seja, o número que pertence ao conceito F é a extensão do
conceito "igual em número ao conceito F”8. Isto equivale a dizer que é a classe de todas as
7

FREGE, G. Os Fundamentos da Aritmética.[1884] Tradução: L. H. Santos. Coleção “Os Pensadores”, v. 6,
São Paulo, Abril, 1983.
8
Para uma leitura aprofundada: FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência. Tradução de Paulo
Alcoforado. São Paulo: Cultrix, 1978.

12

classes que têm o mesmo número de elementos que a classe dos F. Assim, pela teoria de
Frege os números são objetos caso se considere as classes como objetos.
O propósito de Russel é ainda mais geral que o de Frege. Ele pretendia reduzir
toda a matemática (e não apenas a aritmética, como Frege) à Lógica. Russell detectou uma
falha radical no sistema de Frege, que ficou conhecida como Paradoxo de Russell, que
mostra existir incoerência ao formar classes de classes. Se quisermos progredir de número
para número da forma que Frege propõe, devemos ser capazes de formar classes de classes
sem restrição, e classes de classes de classes, etc. As classes devem ser elas mesmas
classificáveis; devem ter a possibilidade de ser elementos de classes. Poderia uma classe
ser elemento de si mesma? A maior parte não pode (por exemplo, a classe das facas (ou
pratos) não é uma faca (ou prato)), mas algumas, aparentemente, podem (por exemplo, a
classe das classes é seguramente uma classe). Estamos assim, diante de duas
possibilidades: existe a classe das classes que são elementos de si mesmas; e a classe das
classes que não são elementos de si mesmas. Considerando esta segunda espécie: se esta
classe das classes é elemento de si mesma, então, uma vez que é precisamente a classe das
classes que não são elementos de si mesmas, não pode ser elemento de si mesma. Mas, se
não é elemento de si mesma, tem a propriedade que a qualifica como elemento da classe
das classes que não são elementos de si mesmas, e, portanto, é elemento de si mesma.
Aparentemente, ela deve ser ou não um elemento de si mesma; mas, seja qual for a
possibilidade que escolhermos, estaremos diante de uma contradição.
No logicismo de Frege e Russell, a noção de similaridade está diretamente
relacionada com o significado de correlação biunívoca como condição de igualdade
numérica: dois conjuntos terão o mesmo número de elementos quando podem ser postos
em correspondência biunívoca.
No Tractatus Logico-Philosophicus9 (1921)10, apesar de Wittgenstein declarar
que os pensamentos expostos resultam em grande medida de reflexão sobre as obras de
Frege e Russell, ele interessa-se pela forma lógica, mas no contexto da

9

teoria da

O Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein aborda diversos temas filosóficos tradicionais: da lógica
à filosofia dos valores, da indagação sobre a estrutura última da realidade à busca do sentido da vida, da
teorização sobre a linguagem a uma reflexão crítica sobre a própria atividade filosófica. Sua abordagem
exige do leitor, um conhecimento prévio sobre as questões tratadas por Frege e Russell em seus trabalhos
pioneiros de fundamentação da Lógica Matemática.
10
Neste Trabalho, utilizamos a tradução brasileira: Tradução WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus LogicoPhilosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São Paulo, Ed. USP, 1968.
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linguagem como modelo e, neste sentido, defende que as “sentenças matemáticas”11 são de
natureza puramente sintática e, assim sendo, nada dizem sobre o mundo. Em outras
palavras, no Tractatus Logico-Philosophicus, o significado de uma proposição deveria ser
necessariamente determinado, considerando que no mundo nada pode ser vago e
indeterminado. Nas proposições elementares que descrevem os estados de coisas mais
simples, não deveria haver qualquer dúvida com relação ao significado, eliminando assim,
qualquer possibilidade de argumentação. Assim sendo, podemos dizer que, no Tractatus,
Wittgenstein considerava a linguagem um meio de descrever o mundo: a frase significativa
descreveria um estado possível (imaginável) de coisas no mundo, e esta correspondência
constituía o sentido da frase. As questões e proposições metafísicas seriam carentes de
sentido, porque a elas não poderia corresponder qualquer conteúdo objetivo. Porém, mais
tarde, nas Investigações Filosóficas (1953), Wittgenstein propôs uma abordagem das
questões da linguagem e do pensamento totalmente distinta, a ponto de que se tenha
tornado um hábito corrente entre os estudiosos de sua obra falar em "primeiro" e
"segundo" Wittgenstein.
O que teria feito Wittgenstein ter posições tão distintas no Tractatus e nas
Investigações Filosóficas? Onde estava a fronteira entre o que a reflexão permite atingir
com segurança e o que os fatos obrigam a retificar? Onde está o motor, na sucessão dos
sistemas?

1.2 O SIGNIFICADO NA PRAGMÁTICA
O termo pragmática deriva da palavra grega “pragma” que significa coisa,
objeto, essencialmente no sentido de algo que é feito ou produzido. Na linguística, a
pragmática constitui o estudo da linguagem em uso, o estudo da relação dos signos com os
sujeitos. Mais recentemente a pragmática, a partir de outra concepção, passou a abordar os
estudos e o uso da linguagem como campo privilegiado.
Uma outra concepção de pragmática se desenvolveu com base em correntes na
filosofia da linguagem e na linguística que valorizam a linguagem comum e o
uso concreto da linguagem como a principal instância de investigação da
11

Sentença matemática não é algo como “há cinco carros no estacionamento”, são sentenças da forma
“2+3=5”, ou seja, a proposição “há cinco carros no estacionamento” diz algo sobre o mundo (nomeadamente,
há cinco carros no estacionamento) enquanto que a sentença “2 + 3 = 5” é correta sem ter que verificá-la. Em
outras palavras, não podemos determinar o valor de verdade da sentença “há cinco carros no estacionamento”
se não formos ao estacionamento e constatarmos haver cinco carros ao contarmos 1, 2, 3, 4, 5 carros.
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linguagem, tratando a semântica e a sintaxe apenas como construções teóricas. A
filosofia da linguagem ordinária de Gilbert Ryle, a teoria dos atos de fala de
Austin a concepção de jogos de linguagem de Wittgenstein, e mesmo a semiótica
de Umberto Eco, dentre outras, podem ser incluídas nessa vertente. Trata-se
basicamente de uma visão filosófica segundo a qual o estudo da linguagem deve
ser realizado em uma perspectiva pragmática, ou seja, enquanto prática social
concreta, examinando, portanto, a constituição do significado linguístico a partir
da interação entre falante e ouvinte, do contexto de uso, dos elementos
socioculturais pressupostos pelo uso, e dos objetivos, efeitos e consequências
desse uso entre falante e ouvinte, do contexto de uso, dos elementos
socioculturais pressupostos pelo uso, e dos objetivos, efeitos e consequências
desses usos. A pragmática não seria assim apenas um segmento dos estudos da
linguagem, mas o seu campo privilegiado (MARCONDES, 2000, p.40)

Em Investigações Filosóficas (1953)12 Wittgenstein propõe uma abordagem das
questões da linguagem e do pensamento totalmente distinta da abordagem de seus
Tractatus. Abordagem esta que fica evidente logo nas primeiras páginas com a crítica à
teoria referencial do significado, citando uma passagem das Confissões13 de Santo
Agostinho (354-430):
Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele, eu
percebia isso e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que eles
pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus gestos, a
linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, por meio da mímica e
dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros e do som da
voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja algo, ou se detém, ou
recusa, ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram
designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus
lugares determinados em frases diferentes. E quando habituara minha boca a
esses signos, dava expressão aos meus desejos (AGOSTINHO, Confissões, I. 8).

Após este trecho de Santo Agostinho, em que ele descreve como aprendera
a linguagem para falar, Wittgenstein faz a sua crítica à teoria que concebe ao “nome do
objeto” à função essencial da linguagem dizendo que “nestas palavras obtemos, ao que me
parece, uma determinada imagem da essência da linguagem humana, que é esta: as
palavras da linguagem denominam objetos – as sentenças são os liames de tais
denominações” (Wittgenstein, 1953, § 1).
Wittgenstein (1953, § 1[trad. bras., p.28]) menciona um exemplo que ilustraria
como na realidade nos utilizamos da linguagem: o de uma pessoa que vai a uma loja
levando um bilhete onde se lê "cinco maçãs vermelhas": o vendedor abre a gaveta onde
está escrito "maçãs", toma uma amostra da cor vermelha e contando de um até cinco, para
12

Neste Trabalho utilizamos a tradução brasileira: WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas.
Tradução: José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores:
Wittgenstein).
13
Neste Trabalho utilizamos a tradução brasileira: CONFISSÕES, Santo Agostinho (354 - 430). Tradução: J.
Oliveira Santos, S.J.; e A. Ambrosio de Pina, S.J. Editora Abril Cultural, 1999.
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cada número pronunciado, coloca uma maçã da cor da amostra na cesta. Com este
exemplo, Wittgenstein demonstra que nem todas as palavras possuem a função de designar
objetos, pois embora se possa perguntar a que objeto se refere a palavra “maçã”, não faz
sentido perguntar a que objeto se refere a palavra “cinco”. Ou seja, a palavra cinco é
definida a partir de um modo de agir e não propriamente como um conceito.
Neste sentido, podemos inferir que Wittgenstein descreve como se aprende as
palavras e como se deve usá-las, mas não descreve como se aprende a distinguir como
cada palavra deve ser usada, pois o vendedor sabe usar de maneira apropriada as palavras
referentes à quantidade (cinco), à cor (vermelha) e ao produto (maçã) que deve ser vendido
e efetuará corretamente a venda. Mas como isto acontece? Como o vendedor sabe
distinguir o que fazer com cada palavra (cinco, vermelha, maçã)? Como o vendedor
aprendeu o que fazer com cada um desses “tipos” de palavras (quantidade, cor, produto)?
Wittgenstein não aceita a concepção agostiniana da linguagem de pensar a
linguagem como um conjunto de fenômenos de denotação ou numa escrita em que, a cada
letra corresponde um som, pois aquilo que atribui significado à linguagem não é a sua
referência extralinguística é o seu uso, ou seja, a linguagem passa a ser vista como um
modo de coordenar ações humanas. Neste sentido, Wittgenstein vai, portanto, em direção
contrária à teoria da linguagem do Tractatus explanando uma teoria que não parte de
suposições dogmáticas acerca de lógica e linguagem, instituindo uma teoria do significado
como uso14.
Um segundo exemplo que se mostra relevante para análise do que é
compreender nas Investigações Filosóficas é o caso das séries numéricas, introduzido no
§151[trad. bras., p. 75]:
Representemo-nos o exemplo seguinte: A anota uma série de números; B
observa e procura encontrar uma lei na sequencia dos números. Tendo
conseguido, grita: “Agora eu sou capaz de continuar!”- Esta capacidade, esta
compreensão é, portanto, algo que se dá num instante. Verifiquemos então: O
que é que se dá aqui? – A escreveu os números 1, 5, 11, 19, 29; B diz que sabe
continuar. O que aconteceu? Podem ter acontecido diversas coisas; por
exemplo.: enquanto A coloca lentamente um número após o outro, B está
atarefado em experimentar diversas fórmulas algébricas nos números anotados.
A escreveu o número 19, B experimentou a fórmula an= n2 + n – 1; e o número
seguinte confirmou a sua suposição.

14

O significado de uma palavra e de uma sentença não poderia ser explicado por um referente ou uma
essência. O significado das expressões verbais, sejam elas palavras, frase ou sentenças, seria o seu uso, isto é,
os papeis que estas exercem em diferentes contextos.
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Wittgenstein questiona-se se a realização destes processos de A e de B são a
compreensão (§152[trad. bras., p.75]), pois
“B compreende o sistema da série” não significa simplesmente: a fórmula “an=
.....” vem ao espírito de B. Pois é perfeitamente imaginável que a fórmula lhe
venha ao espírito e que no entanto ele não compreenda. “Ele compreende” deve
conter mais que: a fórmula lhe vem ao espírito. E igualmente mais que qualquer
um daqueles processos concomitantes, ou manifestações, mais ou mesmos
característicos da compreensão. [...] Queria dizer, portanto: quando, de repente,
soube continuar, quando compreendeu o sistema, talvez então tenha tido uma
vivência particular – que descreverá, se lhe perguntarmos: “Como foi? O que
aconteceu quando você compreendeu repentinamente o sistema?”, mais ou
menos como havíamos descrito acima; - mas para nós são as circunstâncias nas
quais teve uma tal vivência que o autorizam a dizer, em tal caso, que
compreende, que sabe continuar (§152 e §155 parte[trad. bras., p.75], grifos
nossos).

Um terceiro exemplo de Wittgenstein (1953[trad. bras., p.178]) aborda as noções
ligadas aos fenômenos perceptivos. Tal fenômeno ocorre quando observamos certas
figuras, como a cabeça L-P (lebre-pato), pois se pode vê-la como cabeça de lebre ou como
cabeça de pato, do psicólogo americano Joseph Jastrow (1863-1944).

Figura 3: L-P (lebre-pato) de Joseph Jastrow (1863-1944)

A figura pode ser vista sob mais de um aspecto, e sua percepção varia
conforme varia o aspecto. Quando notamos um aspecto que até então não tínhamos notado,
passamos a ver a figura como algo diferente. O fenômeno da revelação do aspecto chama a
atenção de Wittgenstein porque envolve o seguinte paradoxo: existe uma só figura que
permanece a mesma, e, no entanto, a vemos ora como pato, ora como lebre. Ou seja: a
figura parece alterar-se e ao mesmo tempo vemos que ela não se altera.
Wittgenstein (1953) procura uma explicação que considere a figura ponto de
partida e critério para a visão dos aspectos e, para tanto, investiga não os fenômenos
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perceptivos como tais, mas o uso das expressões que são utilizadas para a sua manifestação
ou para a comunicação do que é visto ou percebido. O que é percebido pode ser
apresentado por meio de uma exclamação, que escapa como um grito em relação à dor.
Mas também pode ser descrito, comunicado ou relatado.
Segundo Wittgenstein (1953), a percepção de aspectos se encontra num
campo conceitual bastante elástico, que vai desde vivências visuais em que não utilizamos
conceitos até interpretações, que envolvem pensamentos, conceitos, hábitos e educação. É
possível, por exemplo, que duas pessoas observem o mesmo objeto, do mesmo lugar e sob
as mesmas circunstâncias, mas não tenham percepções visuais idênticas, mesmo que em
suas retinas as imagens sejam idênticas. Ou seja: algo, além dos olhos, determina a
percepção. Nem todos veem os mesmos aspectos: alguns porque não querem, outros
porque não foram treinados, outros porque não conseguem mesmo.
São comunicações de percepções diferentes as expressões: ao olhar-se pela
esquerda, é um pato; ao olhar-se pela direita, é uma lebre e, um olhar centralizada, temos
uma cabeça lebre-pato. Nota-se no desenho esquemático primeiro o aspecto de um animal,
depois de outro, até o pensamento organizado numa relação entre os dois animais
representados num mesmo desenho.
Vejo duas figuras; numa vejo a cabeça L-P, cercada de lebres, na outra, de patos.
Não noto a igualdade. Segue-se daí que ambas às vezes vejo algo diferente? –
Isto nos dá uma razão para usar aqui esta expressão. “Vi isso inteiramente
diferente, nunca o teria reconhecido!” Ora, isto é uma exclamação. E tem
também uma justificação. Nunca teria pensado em colocar ambas as cabeças
desse modo, uma sobre a outra, e em compará-las desse modo. Pois elas
sugerem um outro modo de comparação (WITTGENSTEIN, 1953, [trad. bras.:
1999, p. 179], grifos nossos).

Os três exemplos de Wittgenstein citados até aqui (vendedor de maçãs,
sequência de números e a figura do pato-lebre) recaem, obviamente, em dúvidas acerca do
privilégio epistêmico do sujeito15, e na ideia de que significar é uma prática que não se
sustenta em justificações16. Neste sentido, uma abordagem pragmática da natureza da
15

Na situação do vendedor de maçãs, não teria sentido algum olharmos para uma maça, para a cor vermelho
e para o número cinco e dizer que os vemos como maçã, vermelho e cinco. Na situação da sequência de
números, um outro sujeito (C) poderia dizer simplesmente que se tomarmos uma sequencia de números pares
a partir do 4 (4, 6, 8, 10, ...) e somarmos com o antecedente da série indicada por A, também obteríamos o
resultado 29 após o 19. Na situação do pato-lebre, a possibilidade de um contraste entre três maneiras
distintas – e igualmente legítimas – de ver uma mesma figura (o pato, a lebre ou o pato-lebre), não significa
que esse fenômeno ocorre em todas as nossas percepções.
16
Na situação do vendedor de maçãs, não teria sentido ligar o “cinco” a um objeto. Na situação da sequência
de números, os sujeitos B e C utilizaram diferentes estratégias para resolver o problema da sequencia
numérica e, em princípio, se A não verbalizou sob qual “fórmula” deveria ser feito o exercício, ambos
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linguagem17 pode ser vista como partindo das ideias de Wittgenstein na direção do “estudo
do discurso”. A Teoria dos Atos de Fala (theory of speech acts) de Austin (1958) e a
Teoria da Conversação (theory of conversation) de Grice (1975) podem ser consideradas
uma evolução de tendências da filosofia da linguagem pós-wittgensteiniana.
Pelo exposto até o momento pudemos verificar que a linguagem não serve
apenas, nem talvez fundamentalmente, para expressar os pensamentos, as ideias ou os
sentimentos do orador, nem para relatar os fatos ou descrever as coisas e os estados de
coisas existentes no mundo visto que ela está diretamente relacionada com a produção de
fatos e a realização de atos pelos oradores.
A Teoria dos Atos de Fala de Austin opõe-se à pretensão do positivismo lógico
para o qual o significado de um enunciado é função de suas condições de verdade. Assim
sendo, não teriam sentido os enunciados acerca dos quais não se pudesse averiguar se é
verdadeiro ou não aquilo que dizem ou acerca dos quais não houvesse lugar a proceder a
essa averiguação não têm significados. Contra essa concepção, Austin mostrou que muitos
enunciados que proferimos não podem ser submetidos à prova da veracidade, uma vez que
não tem sentido submetê-los a essa prova.
Austin (1911-1960), no texto Performativo-Constativo (1958)18 apresenta o
que seriam as diferenças entre dois tipos de enunciado: os enunciados constativos (ou
declarativos) teriam a função de declarar e a propriedade de ser verdadeiros ou falsos,
independentemente da ocorrência da sua enunciação, enquanto os enunciados
performativos seriam atos de fala, isto é, ação, e não poderiam ter a propriedade da
verdade ou da falsidade, uma vez que aquilo a que se referem depende justamente do fato
de serem enunciados. Ao final do texto, porém, Austin observa que sentenças, antes
consideradas constativas, foram aproximadas das performativas, no momento em que
notou que todo e qualquer enunciado pretende agir sobre o outro (um discurso sempre
busca agir sobre o interlocutor e espera uma reação deste).
Este salto, que desfaz a distinção entre performativo-constativo produz uma
visão de linguagem que não é mais idêntica à utilizada na distinção anterior entre
o performativo e o constativo. Esta visão produz, como já foi dito, uma virada
completaram corretamente a sequencia. Na situação do pato-lebre, não ver os aspectos da figura seria similar
a não ver a significação.
17
A apreciação da linguagem, nesta perspectiva, debruça-se sobre aspectos do significado que se encontram
excluídos do escopo semântico. De fato, o procedimento pragmático recusa todo o significado isento de
contextos comunicacionais, entrando em rota de colisão com a perspectiva semântica formal, na qual o
significado é convencional e se restringe àquilo que as palavras querem dizer.
18
AUSTIN, J. L. Performativo-Constativo. Trad. Paulo Ottoni. In: OTTONI, P. Visão performativa da
linguagem. Campinas: Editora da Unicamp, 1998. P. 107-144.
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brutal na questão da referência; ou seja, verdade e falsidade são conceitos que
não terão mais um papel relevante nem prioritário para Austin. A partir deste
momento podemos falar de uma visão performativa, na qual o sujeito não pode
se desvincular de seu objeto fala e, consequentemente, não é possível analisar
este objeto fala desvinculado do sujeito (OTTONI, 2002, versão online)

Austin considera que todo enunciado é um ato, um ato de fala e, este ato não é
um falar que necessariamente carrega uma intencionalidade do indivíduo, é um falar
marcado por toda uma configuração social, portanto, este ato de falar está permeado de
uma intencionalidade social, logo, é necessário que se olhe para o enunciado no contexto
da enunciação que, sabemos, nunca está livre de contradições.
Além da Teoria dos Atos de Fala, de Austin, a Teoria da Conversação de Grice
é fundamental nos estudos pragmáticos. A intenção principal de Grice é explicar a
significação em termos de intenções, ou seja, fazer apelo para conceitos intencionais para
caracterizar os conceitos semânticos. Grice ocupou-se prioritariamente da reflexão sobre o
significado e a intencionalidade. Basicamente sobre os significados que são comunicados,
mas não são ditos, isto é, embora não estejam presentes diretamente no enunciado, estão
implícitos
No texto “Lógica e Conversação” (1975)19, Grice reflete acerca desses
significados comunicados, mas não ditos, estabelecendo uma diferença entre os que não
são ditos nem indicados pelo material linguístico, mas ainda assim são comunicados numa
situação de conversação (implicadura conversacional) e aqueles que não são ditos, mas
estão “indicados” pelo material linguístico (implicadura convencional).
Grice (1975) menciona dois exemplos. No primeiro (conversa sobre um amigo
comum) não há nada na materialidade linguística que “indique” o que está implícito ou
implicitado e, portanto, estamos diante de uma implicatura conversacional.
Suponha que A e B estejam conversando sobre um amigo comum C que está,
atualmente, trabalhando num banco. A pergunta a B como C está se dando em
seu emprego, e B retruca: Oh, muito bem, eu acho; ele gosta de seus colegas e
ainda não foi preso. Neste ponto, A deve procurar o que B estava implicando, o
que ele estava sugerindo, ou até mesmo o que ele quis dizer ao dizer que C ainda
não tinha sido preso. A resposta poderia ser algo do tipo ‘C é o tipo de pessoa
que tende a sucumbir às tentações provocadas por sua ocupação’, ou ‘os colegas
de C são, na verdade, pessoas muito desagradáveis e desleais’, e assim por
diante. Naturalmente, será desnecessário A fazer qualquer pergunta a B, pois a
resposta, no contexto, é antecipadamente clara. Penso que é claro que tudo o que
B implicou, sugeriu, significou, etc, neste exemplo é distinto do que B disse, que
foi simplesmente que C não tinha sido preso ainda (GRICE, 1975 In. DASCAL,
1982, p.84).

19

Utilizamos neste Trabalho a tradução brasileira: Lógica e conversação. In: DASCAL, Marcelo (org.)
Problemas, críticas e perspectivas da linguística. Vol. IV Pragmática. Campinas: ed. do autor, 1982.
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O segundo exemplo (inglês bravo) oferece um artefato linguístico (no caso, a
conjunção portanto) e, neste caso, Grice dá o nome de implicatura convencional.
Em alguns casos a significação convencional das palavras usadas determinará o
que é implicitado, além de socorrer-nos na determinação do que é dito. Se digo
(presunçosamente) E!e é um inglês; ele é, portanto, um bravo, certamente
comprometo-me em virtude da significação de minhas palavras, a que o fato dele
ser um bravo é uma consequência do fato dele ser inglês. Mas embora tenha dito
que ele é inglês e que ele é um bravo, não quero dizer que eu tenha dito (no
sentido aqui favorecido de dizer) que decorre dele ser inglês que ele seja um
bravo, ainda que eu tenha certamente indicado, portanto implicitado, que isto é
verdade. Não quero dizer que minha enunciação desta sentença seria,
estritamente falando, falsa se a consequência em questão não fosse válida.
Assim, algumas implicaturas são convencionais [inglês bravo], ao contrário
daquela com que introduzi esta discussão das implicaturas [a conversacional, da
conversa sobre um amigo comum] (GRICE, 1975 In. DASCAL, 1982, p.85).

No texto, podemos observar, claramente, que o interesse maior de Grice está
em demonstrar que na implicatura conversacional, o que é comunicado não está no que foi
dito, nem está “indicado” por ele, sendo necessário conhecer elementos ligados à situação
(o contexto, quem os enuncia, a intenção) para entender o significado.
Para Grice, as implicaturas conversacionais são “essencialmente conectadas
com traços gerais do discurso”. Isso porque, segundo ele, existem leis que regulam o uso
da língua numa conversação, e a quebra de uma dessas leis ou máximas é que vai levar o
interlocutor a fazer um cálculo para chegar ao significado que se constrói para além do
dito, mas que faz parte do dizer o dito em determinadas condições, com uma determinada
intencionalidade. A ideia básica de Grice é que as nossas trocas de “linguageiras” são o
resultado de esforços de cooperação, de que existe um Princípio de Cooperação, segundo o
qual todas as pessoas contribuiriam sempre, de modo pertinente, para as trocas
conversacionais entre elas.
Faça sua contribuição conversacional tal como é requerida, no momento em que
ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você
está engajado. Pode-se denominar este princípio de Princípio da Cooperação.
Supondo que um tal princípio seja aceitável, pode-se talvez distinguir quatro
categorias sob uma ou outra das quais cairão certas máximas e submáximas mais
específicas, que produzirão, em geral, resultados em acordo com o Princípio de
Cooperação. Imitando Kant, chamarei estas categorias de Quantidade,
Qualidade, Relação e Modo. (GRICE, 1975 In. DASCAL, 1982, p.86)

Não é objetivo de este trabalho discorrer sobre estas quatro categorias e suas
máximas e submáximas, mas acreditamos ser importante mencionar as trocas
conversacionais que envolvem a ironia e a metáfora. Grice acomoda a ironia e a metáfora
no grupo dos exemplos que “envolvem o emprego de um procedimento pelo qual o falante
abandona uma máxima com o propósito de obter uma implicatura conversacional por meio
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de algo cuja natureza se aproxima de uma figura de linguagem” (p. 94). E acrescenta
“nestes exemplos, embora alguma máxima seja violada ao nível do que é dito, o ouvinte
tem o direito de confiar em que esta máxima, ou pelo menos o princípio fundamental da
cooperação, está sendo observada ao nível do que é implicitado” (p.95).
Ironia - X, a quem A sempre confiou seus segredos, revelou um segredo de A a
um concorrente seu. Tanto A quanto seus ouvintes sabem disso. A diz: “X é um
excelente amigo”. (Interpretação: É perfeitamente óbvio para A e seus ouvintes
que o que A disse ou fez como se tivesse dito é algo em que ele não crê, e os
ouvintes sabem que A sabe que isto é óbvio para eles. Assim, a não ser que a
enunciação de A seja inteiramente sem propósito, A deve estar tentando
comunicar alguma outra proposição que não a que parece estar dizendo. Tal
proposição deve ser obviamente relacionada com a que parece estar dizendo, e a
proposição mais obviamente relacionada é a contraditória da que ele parece estar
dizendo. Metáfora - Exemplos como Você é o açúcar do meu café contêm,
caracteristicamente, falsidade categorial, de modo que a contraditória do que o
falante fingiu dizer é, estritamente falando, um truísmo. Assim, não pode ser isto
o que um tal falante está tentando comunicar. A suposição mais provável é que
o falante está atribuindo a seu ouvinte algum traço ou traços pelos quais o
ouvinte se assemelha (mais ou menos ficticiamente) à substância mencionada.
(GRICE, 1975 In. DASCAL, 1982, p.96, grifos nossos)

Apesar da Teoria dos Atos de Fala de Austin e da Teoria da Conversação de
Grice oferecerem condições para o tratamento do significado não literal e dos usos
figurativos da linguagem, entendemos que uma característica manifesta das línguas
naturais é precisamente o fato de estas poderem ser utilizadas para dizer aquilo que
literalmente não dizem. Uma teoria da linguagem deve por isso ser capaz de dar conta não
apenas do uso literal, mas também do uso não literal desta. Admitindo-se, desta forma,
que frases integralmente literais são muito raras, ou seja, que a maior parte delas já inclui
implicações não literais, sustentamos que não faz sentido manter a distinção entre
linguagem literal e figurada. Inexistindo, então, esta distinção, onde estaria a fronteira
entre o que a reflexão permite atingir com segurança e o que os fatos obrigam a retificar?
Onde estaria o motor, na sucessão dos sistemas?
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2 A VIRADA RETÓRICA

Onde está o motor, na sucessão dos sistemas (PIAGET, 1969, p.
49).
A tradicional separação iluminista entre tradição e razão tem passado, ainda
contemporaneamente, por um momento de reavaliação dado a partir da recuperação das
diversas formas de racionalidade originalmente admitidas por Aristóteles (principalmente
no Órganon20, na Metafísica e na Retórica), as quais nos permitiriam, em princípio,
admitir um leque bem maior de possibilidade e relações a serem exploradas entre essas
diferentes formas de racionalidade e a realidade histórica, cultural e social na qual se
insere inevitavelmente a nossa capacidade de reflexão.
A forma mais tradicional de racionalidade admitida por Aristóteles (racionalidade
apodítica) se caracteriza, fundamentalmente, pelo fato de basear-se na “demonstração”
(silogismo científico21) como forma de assegurar o conhecimento das causas e das
necessidades – tidas por Aristóteles como sendo as duas características fundamentais do
conhecimento científico.
A situação concreta na qual pensa Aristóteles, ao teorizar a ciência apodítica, é
aquela constituída por um cientista, por exemplo um cultor de geometria que, já
estando de posse da ciência em questão, se propõe a expô-la a outros, isto é, a
ensiná-la. O discurso de tal cientista é, na essência, um monólogo, ainda que se
volte aos ouvintes, porque estes últimos não tem nada a dizer e devem somente
aprender, isto é, ser ajudados a ver com clareza o que lhes é ainda obscuro, por
exemplo a verdade de determinado teorema. Demonstrar significa, com efeito,
essencialmente mostrar a verdade de alguma coisa a quem a ignora, a partir da
premissa segundo a qual a verdade é, ao contrário, já conhecida a quem escuta;
isto é, significa ensinar, no sentido mais rigoroso do termo (BERTI, 1998,
p.11).

Na demonstração, ou silogismo científico, parte-se de premissas geralmente
universais e aceitas e via dedução se chega a conclusões particulares e evidentes (inferidas
20

A condição necessária, embora insuficiente, para o desenvolvimento do conhecimento, mais propriamente
da inteligência humana, é a liberdade para examinar qualquer doutrina, filosofia ou afirmação. Nenhuma
autoridade pode ser evocada, salvo aquelas das técnicas argumentativas: analítica, dialética e retórica, que
constituem o instrumental - o órganon - comum das situações argumentativas. Incluo, portanto, a Retórica no
Órganon de Aristóteles. (MAZZOTTI, 2007, p.83).
21
Aristóteles estabeleceu também as regras do silogismo científico ou da demonstração. Segundo ele a
demonstração matemática obedecia ao esquema: a) termos ou definições; b) Suposição da existência de
coisas designadas pelos termos; c) Proposições imediatas que ocorrem necessárias do conhecimento para
aprender qualquer coisa, os axiomas; d) hipóteses ou postulados, necessárias no raciocínio matemático, das
quais se admite a existência sem sobre ela ter uma ideia adequada.

23

a partir de premissas universais, não demonstráveis). Este desenvolver do silogismo
científico – desde os “princípios próprios”, específicos a cada ciência particular, até as
conclusões evidentes dada a verdade dos princípios – no entanto, é elaborado a partir de
um monólogo (BERTI, 1998) no qual o ouvinte é passivo perante um discurso que tem
como objetivo esclarecer-lhe a verdade e a evidência das proposições defendida pelo
orador (tendo sempre como ponto de partida a verdade dos “princípios”). O ouvinte, neste
caso, não tem nada a dizer. O seu papel é o de aprender a partir do “desvelar” das
verdades não percebidas e ignoradas por ele mesmo.
Para Aristóteles, conhecimento confiável (conhecimento científico) tem origem
no dialogo que busca a verdade, isto é, origina-se na situação dialética exposta
em Tópicos e Refutações Sofistas. Uma vez que se tem algum conhecimento
confiável, pode-se ensiná-lo utilizando os meios sistematizados nos Analíticos.
(MAZZOTTI, 2007, p.81).

Na dialética aristoteleciana, o que interessa, não é a verdade das premissas, mas o
fato de elas serem compartilhadas pelos interlocutores e o público que assiste ao diálogo,
independente delas serem verdadeiras ou não. O debate dialético, neste sentido, parte de
opiniões “geralmente aceitas” (éndoxas22), as quais resultam, não da verdade, mas de um
consenso adquirido a partir de algum conhecimento “sábio”, o qual é admitido por todos
ou quase todos.
A dialética aristoteleciana caracteriza-se pelo fato de as premissas de seus
silogismos serem interrogativos, uma vez que se busca resolver quais dos predicados
contraditórios podem ser atribuídos ao sujeito em uma situação. A forma geral é: x é y ou
não é y? Em que os predicados propostos são contrários na circunstância de seu enunciado,
como em “Fulano é criminoso ou não é criminoso em tal situação?”. O debate para
resolver a contradição é regulado, a decisão pode ser a afirmação, a negação do predicado,
ou a declaração de impossibilidade de decidir. Os predicados são os admitidos pelos mais
sábios, mais velhos, as opiniões geralmente admitidas. Estabelece-se, então, um consenso
acerca do que se considera verossímil, que comporá o que se sabe acerca do assunto, ou a
ciência, a qual depois será organizada para ser exposta ou ensinada, recorrendo-se aos
procedimentos descritos nos Analíticos de Aristóteles.

22

Nos Analíticos Anteriores e Posteriores, Aristóteles apresenta os instrumentos técnicos para a exposição
que requer certa independência da éndoxa. É o caso do discurso do ensino de um conhecimento estabelecido,
no qual o orador fala e o ouvinte só pode ter a atitude de aprendiz, aceitando o que é enunciado.
(MAZZOTTI, 2007, p.81).

24

Wolff (1995)23 considera que as três técnicas discursivas (a retórica, a dialética
e a “ciência”) desenvolvidas por Aristóteles24 giram em torno de uma mesma perspectiva,
a verdade, mesmo estando em quadros institucionais diferentes e, por isso, denomina-as de
“três técnicas discursivas da verdade”. Estas três técnicas, segundo Wolff, podem ser assim
definidas,
Na retórica o locutor (orador) tenta persuadir de tal ou qual verdade o auditório
(povo em assembleia), que deve julgar em seguida a verdade ou a falsidade do
discurso. Na dialética o locutor (o “questionador”) tenta refutar a tese do
interlocutor (o “respondente”, que tenta sustentar uma verdade), por meio de
questões destinadas a pô-lo em contradição consigo mesmo. Na ciência o locutor
(o professor) tenta demonstrar ao seu auditório (os alunos) a verdade de tal
proposição pertencente a um domínio determinado do saber por meio apenas de
proposições anteriores, ou daquelas que os alunos não podem ignorar (os
“axiomas”) (WOLFF, 1995, p.44, [Trad. MAZZOTTI, 2003]).

Wolff (1995) sustenta que estas três técnicas podem ser tomadas por “técnicas
discursivas da verdade”, pois “elas põem em ação os três elementos de todo discurso
assertivo (aquele que fala, o locutor; aquele para quem se fala, o interlocutor; e o que se
fala, o objeto do discurso) e uma mesma perspectiva da verdade”. Este objetivo só pode ser
alcançado pela argumentação, pois o modo pelo qual se transmite ou se faz admitir as
verdades é “argumentativo”, ou seja, “a veridicção depende exclusivamente do que, no
discurso, erige-se da técnica e o que, na técnica, concerne ao discurso enquanto tal”
(WOLFF, 1995).
Neste sentido, a argumentação, que caracteriza as três técnicas da verdade,
opera como elo de ligação entre as asserções que já são consideradas pelo locutor como
admitidas por seu interlocutor e outras asserções que o locutor se esforça por fazer admitir.
Em oposição às outras formas de veridicção (notadamente as de um “mestre da
verdade”, por exemplo), a argumentação distingue-se pelo fato de que visa um
acordo do interlocutor (acordo necessário, percebe-se, em toda técnica da
verdade) que seja uma adesão ao discurso e não uma adesão ao locutor. Em
outras palavras, o discurso argumentado não será tomado por verdadeiro porque
o locutor é veraz, mas, ao contrário, porque o discurso será aceito como
verdadeiro (“convincente”) que o locutor será tido por veraz (ou “convincente”).
Em oposição ao que se passa em outras formas de veridicção, na argumentação
nenhuma asserção seria suficiente para impor sua própria verdade. De fato, uma
vez que a argumentação distingue-se pelo encerramento da veridicção na
asserção, a verdade de uma asserção não pode depender de nada, a não ser de
outra asserção. Em toda argumentação há sempre, pelo menos, duas asserções
23

Trois technique de vérité dans la Grèce classique. Aristotele et l’argumentation. Paris: CNRS, Hermes 15,
Argumentation et Rhétorique I (1995) p. 41-71. Tradução: T. B. Mazzotti, para uso escolar, proibida
reprodução comercial, 2003, maio, UFRJ Faculdade de Educação.
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A persuasão dos cidadãos na assembleia (Retórica, I); a refutação da tese do interlocutor ou a defesa de sua
própria tese em uma disputa (Tópicos I); a transmissão completa e rigorosa da ciência ao aluno (Analíticos
Posteriores I).
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ligadas, a que quer transmitir (ou impor) a verdade ao interlocutor e aquela(s)
sobre a qual (as quais) se apoia a primeira (WOLFF, 1995, p. 47-48, [Trad.
MAZZOTTI, 2003]).

Segundo Mazzotti (2007), a revisão do papel da retórica e da dialética efetuado
por Perelman, sem os limites doutrinários da Escolástica25 de Aristóteles, originou o que
podemos chamar de “virada retórica”, que “implica considerar que todo e qualquer
discurso - argumento - é realizado considerando o orador, o auditório e o discurso”.
Para Perelman (1993), a “nova retórica” se relaciona com a dialética na medida
em que a mesma deixa de ser apenas um espaço de aplicação da dialética a um auditório ou
plateia de indivíduos agrupados em praça pública – não capazes de acompanhar um
raciocínio mais elaborado – e se torna quase como sinônima desta.
Uma das implicações da virada retórica é que qualquer discurso, incluindo o da
ciência, está marcado pela condição retórica: alguém expõe, negocia significados
em um contexto próprio, e o auditório permanentemente julga o que lê, ouve e
vê. No caso das ciências, o rigor do discurso obedece a regras estabelecidas ao
longo de sua constituição. Tais regras, que dispõem o que deve ser seguido por
todos, foram instituídas pela verificação de erros, fraudes e falácias cometidas.
Aprender uma ciência é, acima de tudo, apreender as regras pelas quais se
produz o discurso referente às questões relevantes nela e para ela, as derivadas
da negociação de significados próprios de uma ciência. Tais regras envolvem
técnicas argumentativas desenvolvidas ao longo de séculos e capituladas como
lógica, dialética, e, no todo, como metodologias (MAZZOTTI, 2007, p.89).

Neste sentido, o conceito de auditório é relevante, pois é o lugar onde se dá a
prática da racionalidade argumentativa (o orador sempre fundamentará seu discurso sobre
determinados acordos prévios do auditório).
Considerando que o seu objeto é o estudo do discurso não-demonstrativo, a
análise dos raciocínios que não se limitam a inferências formalmente corretas, a
cálculos mais ou menos mecanizados, a teoria da argumentação concebida como
uma nova retórica (ou uma nova dialética) cobre todo o campo do discurso que
visa convencer ou persuadir, seja qual for o auditório a que se dirige e a matéria
a que se refere (PERELMAN, 1993, p. 24).

Na sala de aula, a argumentação desenvolve-se como um conjunto de
interações face a face que mobiliza, frequentemente, vários protagonistas. Estamos, assim,
na presença de argumentações coletivas que nem sempre ocorrem de maneira harmoniosa,
pois podem surgir desacordos que conduzem a correções, modificações ou desvios.
Quando se fala em argumentação, não podemos deixar de considerar aquele, ou aqueles,
25

O domínio de sete disciplinas era condição básica para o ingresso nos estudos filosóficos e eram divididas
entre o Trivium (conjunto de três disciplinas que lidam com a linguagem: gramática, lógica ou dialética e
retórica) e o Quadrivium ( quatro disciplinas que lidam com números (coisas): aritmética, geometria, música
e astrologia ou astronomia).
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que quem argumenta quer influenciar através das justificações que apresenta, ou seja, o
auditório a quem se dirige. No caso da atividade argumentativa em Matemática, este
auditório pode limitar-se a um único aluno; por um aluno que mantém um diálogo com
outro aluno, por um grupo de alunos ou, ainda, por toda a turma. Pode, ainda, ser formado
pela comunidade matemática, considerada em sentido amplo. Em qualquer dos casos,
trata-se de um auditório universal, no sentido em que é um auditório racional que pode, ou
não, concordar com quem argumenta, mas que, em todos os casos, está apto a responder
(PERELMAN, 1993).
Ensinar funções no Ensino Médio, construindo uma cultura de argumentação,
introduz no trabalho do professor complexidades de vários tipos e coloca-o perante
desafios com que nem sempre é fácil lidar. Enfrentá-los requer que se tenha em atenção
não só as particularidades dos discursos e práticas das comunidades matemáticas, mas
também aspectos de ordem afetiva e social que extravasam o campo da Matemática. Nesse
sentido, é necessário lembrar que os sujeitos investigados por este estudo são os estagiários
de Licenciatura em Matemática, os professores do Ensino Médio, os professores-autores
das questões do PISA e os alunos em processo de formação acadêmica (alunos do 1º ano
do Ensino Médio), e com isso, considera-se a idéia de que a introdução a novas
representações que circulam no contexto acadêmico não tende a eliminar as representações
anteriores, mas sim permite a coexistência de saberes concorrentes que podem se
manifestar em discursos distintos, caracterizando o fenômeno da polifasia cognitiva
descrito por Moscovici (2003) como um elemento presente no auditório constituído a partir
da recepção das ciências que trataremos no próximo capítulo.
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3 O AUDITÓRIO CONSTITUÍDO A PARTIR DA RECEPÇÃO DAS CIÊNCIAS

Se temos técnicas para organizar o discurso persuasivo, [...], será
que há regras próprias das ciências? Se as há, podem ser ensinadas?
(MAZZOTTI, 2008a, p. 11)

Quando Moscovici (2003) define as representações sociais como um conjunto
de conceitos, proposições e explicações, o autor coloca, no centro da teoria, a linguagem
verbal como elemento constitutivo das representações sociais. Quando acrescenta que uma
representação tem origem no curso das comunicações interpessoais, ele propõe o conceito
e fenômeno das representações sociais como pilar de uma nova psicologia social atenta a
linguagem e a ação comunicativa, uma psicologia social dos saberes (JOVCHELOVITCH,
2004).
A Teoria das Representações Sociais de Moscovici recorre sistematicamente
ao senso comum para estudar a sociedade de uma forma mais dinâmica e envolvente da
vida social que está em constante fluxo e mudança, ou seja, explora a mudança e a
interação dinâmica dentro de seu contexto social.

Ao considerarmos, a Teoria das

Representações Sociais como uma psicologia social dos saberes, entendemos as
representações sociais como mais do que um conceito que estuda as crenças de um grupo e
sim, como um fenômeno que produz e elabora conhecimentos.
Assim como Moscovici (2003), cremos que as representações sociais são
fenômenos específicos de um determinado grupo social (no caso em pauta – professores de
matemática) que, particularmente, tem um modo de compreender e de se comunicar – um
modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum (MOSCOVICI, 2003, p.50). E
estudar como estes sujeitos “veem” e trabalham com a matemática no ato pedagógico é a
finalidade deste trabalho, principalmente porque as condutas desses professores são,
também, determinadas por aspectos afetivos, psíquicos e sociais, aspectos que remetem um
olhar mais amplo sobre os fenômenos educacionais.
As Representações Sociais fornecem uma posição ou uma perspectiva por
meio da qual um indivíduo ou um grupo observa e interpreta os acontecimentos e as
situações cotidianas. Para Moscovici (1978), as Representações Sociais resultam da
interação entre sujeito e sistema, ou seja, seu entorno social. Moscovici (1978) acredita que
“não existe sujeito sem sistema nem sistema sem sujeito” e, ademais, todas as culturas que
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conhecemos constroem instituições e normas que orientam, de um lado, a individualização
e, de outro, a socialização. Como as Representações Sociais são sempre partilhadas dentro
de um grupo social, fica assegurada a possibilidade de sua coexistência26.
Ainda, segundo Moscovici (1978), o fenômeno da absorção da ciência pelo
senso comum, através da comunicação e da linguagem, origina a formação de um outro
tipo de conhecimento, adaptado a outras necessidades e obedecendo a outros critérios, num
determinado contexto. Neste contexto, a construção social do conhecimento implica a uma
adequação das representações de um grupo social específico e restrito — o dos que
produzem a ciência — por grupos sociais diversos, em âmbitos sociais mais amplos.
Moscovici (1978) mostra que a representação social pode ser vista como um
sistema social e como um sistema cognitivo, que se entrelaçavam. Enquanto sistema social,
a representação social se define por dispersão de informações, pressão para a inferência e
focalização de grupos e indivíduos, em relação a um centro de interesse. Enquanto sistema
cognitivo, a representação social tem como atributos o formalismo espontâneo, o dualismo
causal, a preeminência da conclusão e a pluralidade dos tipos de raciocínio. Por isto, o
autor defende a existência de uma pluralidade de sistemas cognitivos, determinados pela
coexistência dinâmica de modalidades distintas de conhecimentos, correspondentes a
relações definidas do homem e do seu meio (MOUSSATCHÉ & PERNAMBUCO, 1994,
p. 189).
Mas, para Moscovici, a principal característica do pensamento natural é o que ele
chama de “polifasia cognitiva” [Moscovici, 1978, p.287]: a coexistência, no
mesmo indivíduo, de modos de pensamento diversos, correspondentes a estágios
de desenvolvimento cognitivo diversos, cada um deles, porém, respondendo a
uma necessidade específica condicionada pelo tipo de situação e de interação
social. Tal fato refletiria a atuação de dois sistemas cognitivos: o sistema
operatório — responsável pelas associações, inclusões, discriminações, deduções
— e um metassistema normativo — que controla, seleciona e reelabora o
material produzido pelo primeiro, com base nas normas e valores do grupo
(ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 64-65).

Moscovici (1978) procura assim, com a hipótese da polifasia cognitiva27
estabelecer as dimensões da realidade social que está associada à produção de uma
representação social e trata, também, de caracterizar o estilo do pensamento natural,
através da explicação de suas diferenças frente ao pensamento formal e, recomenda que
cabe à Psicologia Social aprofundar o estudo sobre este tema.
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As dimensões: individual e social.
A polifasia cognitiva refere-se a um estado em que registros lógicos diferenciados inseridos em
modalidades diferentes de saber coexistem em um mesmo indivíduo, grupo social ou comunidade.
27
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Acatamos a recomendação de Moscovici e procuramos verificar as
aproximações entre ciência (pensamento formal) e senso comum (pensamento natural)
mas, paradoxalmente, na direção contrária ao proposto por aquele autor. Enquanto
Moscovici estuda a propagação e a transformação do conhecimento científico em senso
comum, o nosso interesse ao analisar as influências entre ciência e senso comum, é
identificar como o conhecimento diário inevitável e prático tem uma influência na
produção do conhecimento científico. Este nosso interesse está atrelado à constatação que
o pensamento científico não se forma e nem se transforma apenas pelo experimento, pelo
contrário, anterior à práxis científica estão a ideia, o pensamento, o “conhecer do
conhecer” que traz à tona as discussões em torno da epistemologia, da semântica formal,
dos paradigmas, da pragmática, da retórica, das representações, do significado, enfim,
características relacionadas e inter-relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento e
aos possíveis desdobramentos e consequências que possam trazer.
Mas, para que possamos entender este possível percurso do conhecimento
comum ao conhecimento científico, é necessário darmos continuidade ao debate já iniciado
no capítulo I (entre semântica formal e pragmática) e no capítulo II (entre retórica e nova
retórica), sobre a teoria do conhecimento, o conhecimento do Homem, a diversidade dos
saberes e os temas centrais que nele estão presentes, dando ênfase na produção do
conhecimento matemático.
Há duas concepções básicas sobre o conhecimento na teoria do conhecimento.
A primeira, é relativa ao princípio da verdade absoluta (dogmatismo28). A segunda,
relaciona-se à negação (ceticismo29) da possibilidade de uma verdade absoluta. Ambas, são
posições que, em seus extremos, transformam-se em obstáculos ao desenvolvimento do
conhecimento, ou seja, não há flexibilidade quando se aceita uma única verdade ou quando
se nega qualquer possibilidade de aproximação de alguma verdade.
Piaget (1969) aborda quatro concepções sobre o conhecimento do Homem:
Maine de Biran “negligencia a análise do esforço e a da causalidade porque as centralizava
no eu”; Bergson “volta às costas à ação”, cuja importância cognitiva ele havia, no entanto
28

O Dogmatismo afirma a possibilidade de conhecer com certeza. O Dogmatismo é uma atitude em que se
afirmam absolutamente certas posições sem as justificar por razões intrínsecas, mas recorrendo apenas ao
princípio da autoridade. Os racionalistas são, muitas vezes, dogmáticos, pois acreditam que a razão tudo pode
conhecer com certeza, desde que devidamente orientada.
29
O Ceticismo tem como princípio a dúvida relativamente ao nosso poder de conhecer a verdade e a
realidade. O Ceticismo afirma que nada podemos conhecer com certeza, pois não existe nenhum critério
seguro da verdade. Assim, é necessário que se suspendam todos os juízos, quer afirmativos quer negativos,
pois todo o saber depende das verdades gerais que não podemos conhecer com certeza.
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sublinhado, para procurar o eu profundo nas vizinhanças irracionais do sonho; Sartre
“projeta seu eu na consciência em geral para descobrir que sua causalidade é mágica;
Merleau-Ponty chega ao resultado de que “a subjetividade é fundamentalmente ambígua””
(PIAGET, 1969, p.155).
As atuais linhas de debate presumem outras vias de construção do pensamento
que podem ser chamadas de paradigmas ou simplesmente, de viradas. Para Kuhn (1978),
os paradigmas emergem a partir de “anomalias” no processo científico. Essas anomalias
são responsáveis pela emergência de um novo paradigma em substituição a um antigo.
Kuhn (1978) lembra que os cientistas são dogmáticos por natureza ao avaliarem o próprio
desenvolvimento científico, pois a criatividade tão anunciada como necessária e
substancial ao recém-cientista é reduzida aos manuais e “cartilhas” científicas no momento
de qualquer avaliação.
Independente da posição tomada, os questionamentos O que é conhecimento?
O que é conhecer? Como se dá a aquisição do conhecimento?, dentre outros, permeiam o
pensamento de vários dos pesquisadores em Educação. Em particular, em relação à
produção do conhecimento matemático, esses são alguns dos questionamentos dos
pesquisadores em Educação Matemática no percurso de identificação e reconhecimento de
um auditório constituído a partir da recepção das ciências.

3.1 A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO
Percebe-se que a educação e as ciências em geral seguem paradigmas30 mais
ou menos convencionados, dados como modelo correto a ser seguido. A história mostra
que a filosofia e a epistemologia têm gerado esses paradigmas, que acabam por serem
tomados como amplas verdades por todas as demais ciências. A escola não é diferente
nesse contexto. Defensora e difusora do paradigma vigente, a instituição escolar tende a
aplicar e expandir a abrangência do modelo que impera nos meios acadêmicos e na
sociedade em geral31.
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Segundo KUHN (1978, p.13), paradigmas são “as realizações científicas universalmente reconhecidas
que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência”.
31
Para Mazzotti (2008a, p. 16), “o núcleo argumentativos das doutrinas pedagógicas é estável, sofrendo
modificações que permitem adequá-lo aos auditórios, sem que seja alterado em seu conteúdo ou significado”.
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A história das ciências mostra a existência de modelos e métodos que são
seguidos por diferentes áreas do saber e que acabam por construir um referencial do qual
todas as ciências se valem para investigar seus objetos específicos. Esses paradigmas
surgem como padrão do qual as pesquisas que se afastam acabam por perder a sua
cientificidade (KUHN, 1978).
Steinbring (2005), dentre outros, sustenta que a Matemática é usualmente
considerada como a ciência por excelência, com resultados universais e definitivos
expressos como verdades incontestáveis. Na busca por uma nova concepção mais
adequada da natureza do conhecimento matemático, Steinbring argumenta que os
processos de desenvolvimento da matemática não são nem uniformes, nem universais e
nem homogêneos, pois suas representações, as notações e as interpretações são múltiplas,
divergentes e parcialmente heterogêneas. No processo do desenvolvimento do
conhecimento matemático o contexto cultural, as influências subjetivas e as dependências
são efetivas e inevitáveis, o que explica a sua diversidade observável. Para o autor,
aprender matemática requer olhar a matemática como um processo ativo de construção, o
qual, através da interpretação interativa dos conceitos e notações matemáticas, se
desenvolve um novo conhecimento.
Esta tentativa de olhar a matemática como um processo ativo de construção pode
ser verificada, também, na dificuldade de compreensão do conceito de função a partir do
mapeamento das pesquisas que tratam do ensino-aprendizagem do conceito de função no
Brasil, de 200332 a 2011 e, para tanto, recorremos ao Banco de Teses da CAPES33 e
identificamos 35 Trabalhos (31 de Mestrado e 4 de Doutorado).
Nestes 35 Trabalhos alusivos ao conceito de função (Apêndice I), apesar de
diferentes abordagens, em todos, identificamos que a dificuldade na compreensão do
conceito de função perpassa por todos os níveis que retratam a relação ensinoaprendizagem e em diferentes aspectos do conhecimento deste conceito. Podemos
identificar nos 35 Trabalhos que as dificuldades não se apresentam de forma superficial e,
além disso, são verificadas nos alunos e nos professores.
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A escolha do ano de 2003 foi verificar a produção sobre o tema “conceito de função” após a data em que
foi realizada a Defesa da Dissertação sobre este tema por este autor: VERAS DA SILVA, V.E. Educação,
Novas Tecnologias e Produção do Conhecimento: da Abstração Empírica à Abstração Reflexionante, 2003,
196p. Dissertação (Mestrado em Educação: Novas Tecnologias Aplicadas à Educação) — Universidade
Estácio de Sá, UNESA, Rio de Janeiro (RJ). Orientadores: Estrella Bohadana e Tarso Mazzotti.
33
Foi utilizada a seguinte composição de palavras no item “assunto” do sistema de Busca da Capes:
“conceito função matemática ensino”. Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
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3.1.1 As Lacunas dos Alunos
São muitas as dificuldades do conceito matemático de função para os alunos
nos diversos níveis de ensino. A representação de função, seja ela na forma gráfica ou
algébrica, bem como as respectivas interpretações, além da transformação de representação
em outra, evidenciam o desconhecimento do conceito de função por parte dos alunos nos
diversos níveis de ensino. Na análise dos 35 trabalhos referentes ao conceito de função,
observarmos diferentes abordagens e selecionamos algumas referentes aos bloqueios de
compreensão dos alunos.
Santos Filho (2003) avaliou a mudança metodológica do professor de
matemática com o uso do computador para o estudo de funções. Apresentou um estudo
histórico epistemológico sobre o processo evolutivo do conceito de função dando ênfase a
quatro tipos de representação: “verbal, numérica, visual e algébrica” (p.87). Discute
funções básicas utilizadas no Ensino Médio e a geração de novas funções a partir de
operações gráficas como translações por deslocamentos verticais e horizontais e operações
de funções. O autor utilizou, em sua pesquisa, observação de aulas e entrevistas semiestruturadas como ferramentas de coleta de dados e, como resultado das observações das
aulas, foi destacado que predominantemente eram utilizadas as representações algébrica e
visual, e que a construção de gráficos estava condicionada à construção de tabelas
de valores.
Rossini (2006) menciona a má formação inicial dos professores como um dos
motivos para o insucesso na abordagem do conceito de função em sala de aula. No seu
trabalho, a autora levantou aspectos como a falta de uma cultura que dê valor à leitura de
documentos como, por exemplo, os tópicos sobre o ensino e aprendizagem de função
encontrados nos PCN’s e considerados por muitos professores como uma leitura difícil,
uma vez que pressupõe um conhecimento tanto do conteúdo específico, quanto do seu lado
pedagógico. Acrescentou que o professor de Matemática deveria conhecer as
“organizações Matemáticas” (os axiomas, definições, teoremas e resultados) em torno do
objeto função e desenvolver as “organizações didáticas” correspondentes (quer dizer, o
plano de aula, os exemplos que serão mostrados e todos os recursos que serão utilizados
durante a aula); conhecer as etapas principais da história do conceito de função; conhecer
os obstáculos envolvidos na construção do conceito; conhecer as sugestões didáticas sobre
funções, variáveis, proporção, utilização de tabelas, fórmulas e gráficos; e, por fim,
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conhecer as tendências em Educação Matemática. Rossini (2006) dividiu a sua revisão da
literatura em três categorias distintas: pesquisas com alunos, com professores e com
professores e alunos. A pesquisadora, ao analisar os mapas conceituais34 construídos pelos
professores que participaram de sua pesquisa, observou que eles utilizavam as seguintes
palavras em seus mapas sobre funções: equação, lei, dependência, independência,
grandeza, velocidade, preço, pressão, vazão, temperatura, tempo, relação, correspondência,
par, sequencia e ordem para descrever as concepções do conceito de função. Rossini
(2006) conclui considerando que as expressões algébricas podem auxiliar os professores na
visualização de funções definidas por mais de uma sentença, na identificação do
coeficiente “a” em y = ax + b como taxa de variação, bem como na construção do
significado de f(x) e das fórmulas para representação de funções.
Jesus da Costa (200835) apresentou no seu trabalho uma predominância do conceito
de elemento/conjunto, no qual a função é descrita como uma relação entre dois conjuntos
A e B, e também na indicação, por parte dos professores entrevistados, do diagrama de
setas para representar a primeira imagem referente ao conceito de função. Ele observou
que os professores não conectam os vários modos de apresentação do objeto função e,
principalmente, desconhecem as limitações intrínsecas a cada um dos modos (diagrama de
setas, tabelas, expressão algébrica). Costa destacou, ainda, a dificuldade dos professores
em transitar entre a representação algébrica e a representação geométrica. Na questão do
entendimento matemático do conceito de função, ele verificou que alguns professores
produziram definições baseadas na interdependência entre grandezas como velocidade e
tempo em exemplos de movimento. O autor observou ainda algumas crenças e atitudes,
tais como: toda função deve ser contínua, os procedimentos algébricos dominando a
representação geométrica, a falta de análise prévia para construção de gráficos e ainda, a
dificuldade de entendimento em relação aos números reais.

34

Rossini (2006) utilizou mapas conceituais para que os professores pudessem estruturar palavras que
viessem à mente relacionadas com a palavra-chave função dada a priori.
35
Claudio Bispo de Jesus da Costa. O Conhecimento do Professor de Matemática sobre o Conceito de
Função. 01/01/2008. 1v. 100p. Mestrado. UFRJ - Ensino de Matemática. Orientador: Claudia Coelho de
Segadas Vianna.
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3.1.2 As Lacunas dos Professores
Para identificar possíveis dificuldades dos professores que não sabem articular
conhecimentos para ensinar o conceito de função, vamos também recorrer ao mapeamento das

pesquisas já mencionado anteriormente.
Rossini (2006) mostra que os professores de Matemática da rede pública de
Ensino de São Paulo confundem os conceitos de equação e de função. Tendo em vista a
compreensão mais profunda do trabalho da autora, as atividades com o símbolo f(x) são as
que mais suscitam dúvidas, para escrever as leis de formação dos problemas, e para
estabelecimento da correspondência e dependência entre variáveis. Nas atividades de
construção de gráficos, denota-se o descaso com a escala, com construções que sempre
caracterizam curva contínua para representação de dados discretos. Em relação aos
diagramas de flechas, os professores preferem os conjuntos finitos no domínio e no
contradomínio de cada função. Houve ainda, dificuldade na representação algébrica de
funções, em estabelecer relação funcional entre proporcionalidades, na relação entre
variáveis dependentes e independentes. Rossini sugere, ainda, que os professores são
capazes de leitura pontual e global de gráficos e de utilizar escalas e construções
adequadas para a função a ser representada. A autora destaca não só a leitura de tabelas
como pertinentes para a resignificação do conceito dos professores, mas também sua
análise e respectivos significados. As tabelas, para a resignificação do conceito de função,
podem auxiliar os professores na visualização das regularidades numéricas, associando os
resultados às representações gráficas, integrando, assim, os tipos de conhecimento de
função. Rossini afirma que os professores em formação inicial e continuada, também
apresentam erros conceituais nas concepções do conceito de função, bem como
dificuldades na compreensão. É importante ressaltar que os problemas são semelhantes aos
vivenciados pelos alunos da formação básica e superior, o que leva a crer que seja
necessário o auxílio do professor em formação para modificar a sua concepção e
ressignificar os conceitos matemáticos, sobretudo o conceito específico de função.
O trabalho desenvolvido por Rodrigues (2007) destaca a utilização das
narrativas como objeto de integração para ensinar e aprender o conceito de função por
meio de investigações matemáticas, assim, construir aulas mais dinâmicas, podendo
utilizar aspectos, argumentativos e comunicativos em sala de aula. O autor evidenciou
indícios de uma cultura diferenciada que valoriza aspectos argumentativos e comunicativos
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em sala de aula. Esses aspectos apresentam potencialidades didático-pedagógicas das
narrativas no processo de ensinar e aprender funções.
As lacunas de alunos e professores verificadas nos trabalhos analisados,
também podem ser constatadas nos artigos internacionais de educação matemática.
3.1.3 As Lacunas verificadas em artigos internacionais
A dificuldade em compreender o conceito de função não é apenas nacional como
pudemos constatar na análise das 35 dissertações e teses analisadas, existem pesquisas
internacionais que se propõem a descrever e explicar a situação do aluno que não compreende o
conceito de função e do professor que não sabe articular conhecimentos para ensiná-lo.
Estas pesquisas estão evoluindo na busca da compreensão das dificuldades do
conceito matemático e de situações que auxiliem o ensino e aprendizagem, como se pode

verificar pelas investigações de diversos pesquisadores no exterior: Tall & Vinner (1981),
Tall (1988), Vinner & Dreyfus (1989), Vinner (1991,1992), Dubinsky & Harel (1992),
Sfard (1992), Sierpinska (1992), Hitt (1998), Akkoç & Tall (2002), Gagatsis & Shiakalli
(2004). Estas pesquisas têm mostrado que as ideias de variável, domínio, contradomínio e
imagem, que permeiam a própria compreensão do conceito, já trazem grande
complexidade para a aprendizagem dos alunos e dos professores.
Akkoç & Tall (2002) relata o estudo de funções constantes em que evidencia
perturbações na compreensão do conceito ao as associar ao de variação. Para os autores, o
conceito de função está baseado na definição coloquial de interligação de um conjunto de
diagramas e respectivos pares ordenados. Os gráficos e as fórmulas são compreendidos por
meio de exemplos conhecidos anteriormente.
Dubinsky & Harel (1992) apresentam, no artigo “The nature of the process
conception of function”, o resultado da análise de entrevistas realizadas com quatro
universitários, escolhidos de um grupo de vinte e dois que cursavam a disciplina
Matemática Discreta. A análise das entrevistas foi realizada a partir de uma teoria sobre a
compreensão do conceito de função elaborada pelos autores e outros colaboradores. Nessa
teoria, os atores apresentam quatro concepções do conceito de função: pré-função (os
alunos não conseguem explicitar o que pensam sobre o conceito); ação (os alunos são
capazes de realizar e repetir uma manipulação - mental ou física - dos objetos); processo
(os alunos conseguem realizar uma transformação dinâmica de objetos de acordo com
alguns meios que podem se repetir); objeto (uma função é concebida como objeto,
quando é possível executar ações que a transformem). Dubinsky & Harel (1992)
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relatam que os alunos geralmente podem vinculá-lo aos conceitos de letras, gráficos, pares
ordenados, tabelas e equações, mas apresentam dificuldades também na construção dos
processos vinculados ao conceito de função e na autonomia para desenvolvê-los,
confundindo as propriedades intrínsecas ao conceito de função, em suas relações.
Sierpinska (1992), no artigo “On Understanding The Notion of Function”,
realizou um estudo dos “obstáculos epistemológicos” da evolução histórica do conceito
de

função, discutiu a compreensão do conceito de função dos estudantes e as suas

dificuldades. Essa discussão envolveu confronto com os obstáculos para estabelecer um
ato de compreensão nos estudantes, o que permitiria superar as dificuldades. Neste sentido,
a autora argumenta que a compreensão do significado de um conceito matemático é
apresentada como uma relação entre uma concepção representacional simbólica e um
objeto. Sierpinska (1992) infere que uma das implicações pedagógicas dos obstáculos
epistemológicos é que o conceito de função não aparece para os alunos como uma das
possíveis ferramentas para resolver problemas do cotidiano e, assim, não tem sentido fora
da sala de aula.
Além da importância do ensino de funções e das lacunas encontradas por
alunos e professores, o desenvolvimento histórico do conceito de função e a análise dos
livros didáticos de matemática são cruciais no percurso a que nos propomos neste estudo.

37

4 AS FASES DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-GENÉTICA DO CONCEITO DE
FUNÇÃO

Para a construção do conceito de função com o qual se trabalha atualmente nos
diversos níveis de ensino, foram necessárias contribuições de vários matemáticos durante
séculos de estudos, nos quais solidificaram o pensamento desses matemáticos rumo à
construção da definição atual de função e suas implicações. Segundo Youschkevitch
(1981, p. 9), as principais etapas do desenvolvimento do conceito de função, até a metade
do século XIX, são: a Antiguidade, a Idade Média, o Período Moderno. Certamente esse
tipo de periodização diz pouco acerca do processo pelo qual o conceito veio a ser
estabelecido, isto porque é externo a ele. As datas apenas indicam quando, mas não o quê e
nem o porquê. Por esta razão utilizamos uma categorização que toma por objeto o conceito
segundo suas etapas de constituição nos apoiando na epistemologia genética. Neste caso,
examinamos a natureza dos “erros” em relação a forma considerada formalmente bem
constituída, ou seja o atual conceito de função matemática. Estas fases serão: a semiótica, a
constituinte e a constituída. Recordemos, brevemente, o que nos diz a epistemologia
genética.
Para Piaget (1971 [1970]), o desenvolvimento ocorre de tal modo que as
aquisições de um período são necessariamente integradas nos períodos posteriores, ou seja,
a partir do nascimento, inicia-se o desenvolvimento cognitivo e todas as construções do
sujeito servem de base a outras. O que se mantém constante, segundo Piaget, é a ordem de
ocorrência de três grandes fases36, pois a interação é única para cada indivíduo.
A primeira fase é a da função semiótica que, com a subjetivação da imitação
em imagens e a aquisição da linguagem, permite a condensação das ações sucessivas em
reapresentações simultâneas. A segunda grande fase é a da função constituinte que, ao
coordenar as antecipações e as retroações, chegam a uma reversibilidade suscetível de
traçar retrospectivamente o curso do tempo e garantir a conservação dos pontos de partida.
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Apesar de Piaget (1971 [1970]), relacionar quatro grandes períodos do desenvolvimento cognitivo
(sensório-motor, pré-operatório, operação concreta e operação formal), ele inclui o período pré-operatório e o
período das operações concretas na segunda grande fase.
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Nesta fase, pode-se falar em “uma mobilidade conquistada sobre a duração, ela permanece
ligada a ações e manipulações que em si são sucessivas, pois que se trata de fato de
operações que continuam ‘concretas’, isto é, que recaem sobre objetos e as transformações
reais” (PIAGET, 1971 [1970], p. 48). Na terceira fase, função constituída, o conhecimento
ultrapassa o próprio real para inserir-se no possível e para relacionar diretamente o possível
ao necessário, sem a mediação indispensável do concreto.
Com as estruturas operatórias ‘formais’ chegamos a terceira grande fase do
processo que leva as operações a se libertarem da duração, isto é, do contexto
psicológico das ações do sujeito com aquelas que comportam dimensões causais
além de suas propriedades implicadoras ou lógicas, para atingir finalmente este
aspecto extemporâneo que é peculiar das ligações lógico-matemáticas depuradas
(PIAGET, 1971 [1970], p.47).

Podemos identificar estas três grandes fases do desenvolvimento cognitivo na
construção histórico-genética do conceito de função.
4.1 FASE SEMIÓTICA DO CONCEITO DE FUNÇÃO
Nesta fase, o estudo dos diferentes casos de dependência entre duas
quantidades não levou à criação de qualquer noção geral de quantidades variáveis nem de
funções. Segundo Youschkevitch (1981), na Grécia antiga e nas regiões helenísticas que
se tornaram mais tarde províncias romanas, as funções, ligadas a problemas matemáticos e
astronômicos, eram tabuladas com o emprego de interpolação linear. Nessa época, foram
descobertos limites de quocientes de duas quantidades, infinitamente pequenas como, por
exemplo, o limite de sen x / x quando x tende a zero:

De outro lado, os processos de cálculo ou de determinação de limites concretos
individuais não conduziram a uma formulação explicita dos conceitos gerais de sequencia,
de variável, de limite, do infinitamente pequeno, de integral ou de teoremas gerais
concernentes a esses objetos. Os gregos examinaram os problemas de movimento, de
continuidade e de infinito, mas as noções de velocidade e velocidade instantânea não
foram introduzidas nesse período. Segundo Youschkevitch (1981, p.16), o pensamento
grego ficou distante da concepção cinemática de uma quantidade fluente, característica do
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cálculo infinitesimal dos séculos XVII, XVIII e XIX. Na Fase Semiótica do Conceito de
Função, o estudo dos diferentes casos de dependência entre duas quantidades não isolou as
noções gerais de quantidades variáveis e de funções.
4.2 FASE CONSTITUINTE DO CONCEITO DE FUNÇÃO
Nesta fase, em torno século XIV, as escolas de filosofia natural em Oxford e
em Paris declararam que a matemática é o principal instrumento para o estudo dos
fenômenos naturais. Nicole Oresme (1323-1382) utilizou um gráfico para representar a
velocidade em função do tempo de um corpo que se move com aceleração constante.
Oresme marcou pontos, representando instantes de tempo (ou longitudes) e, para cada
instante, traçou, perpendicularmente à reta de longitudes, um segmento de reta (latitude)
cujo comprimento representava a velocidade. As extremidades desses segmentos estão
alinhadas e formam a linha do ápice, como se observa na Figura 4.

Figura 4: Coordenadas para Representar a Velocidade em Função do Tempo
Fonte: http://www.math.tamu.edu/~dallen/history/mideval/mideval.html

A latitude de uma “qualidade” é interpretada, de uma maneira geral, como uma
quantidade variável, dependendo de sua longitude, e a “linha do ápice” é compreendida
como a representação gráfica de uma certa relação funcional contínua. Nessa teoria, uma
função pode ser definida ou por meio de uma descrição verbal de sua propriedade
específica ou por meio de um gráfico. Na linguagem matemática moderna, a latitude e a
longitude37 poderiam ser chamadas de ordenada e de abscissa, respectivamente, com uma
37

De acordo com Boyer (1999), “os termos latitude e longitude, que Oresme usou, são equivalentes, num
sentido amplo, à nossa ordenada e abscissa, e sua representação gráfica assemelha-se com nossa geometria
analítica.” (p. 181).
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só reserva: as coordenadas utilizadas no século XIV seriam hoje para os pontos de uma
curva dada, mais que pontos arbitrários do plano. Youschkevitch (1981, p.20) afirma que,
na Teoria da latitude das formas, o estudo das funções temporais é um elemento
importante. Essa teoria alcançou um grande renome durante o século XV e na primeira
metade do século XVI, particularmente na Inglaterra, na França, na Itália e na Espanha.
Na fase constituinte do conceito de função, as noções gerais de quantidades variáveis são
expressas sob uma forma geométrica e mecânica, mas cada caso concreto de dependência
entre duas quantidades é definido por uma descrição verbal ou por um gráfico.
4.3 A FASE CONSTITUÍDA DO CONCEITO DE FUNÇÃO
Esta fase se dá a partir do fim do século XVI, especialmente durante o século
XVII, a classe das funções analíticas tornou-se a principal classe utilizada. Uma função
analítica era geralmente expressa por meio de somas de séries infinitas.

Para

Youschkevitch (1981, p. 9), o método analítico fez uma revolução na matemática, por
causa de sua extraordinária eficácia, assegurando ao conceito de função um lugar central
em todas as ciências exatas. Youschkevitch (1981, p.23) assegura que um papel decisivo
para o desenvolvimento posterior da teoria das funções foi desempenhado, de um
lado, pelo crescimento dos cálculos matemáticos, como os progressos alcançados na
trigonometria, a descoberta dos logaritmos e a extensão do conceito de número; e, de outro
lado, pela criação da álgebra simbólica por François Viète (1540-1603).
Após a criação dos logaritmos, Youschkevitch (1981, p. 25) enfatiza que o
método analítico para introduzir as funções por meio de fórmulas e equações
começa a se destacar na pesquisa teórica, através dos trabalhos de Pierre Fermat (16011665) e René Descartes (1596-1650). Estes dois cientistas aplicaram a nova álgebra à
geometria e apresentam, independentemente um do outro, o método analítico da introdução
de funções, abrindo uma nova era em matemática. Leibinz, em 1673, introduz a palavra
função atribuindo-lhe o significado de relação entre segmentos de retas e curvas e Euler,
em 1748, substitui o conceito de quantidade por expressão analítica, introduzindo assim o
conceito algébrico para a definição de função. O conceito de função proposto por Euler
influenciou positivamente todo o desenvolvimento da Matemática a partir de então. Em um
primeiro plano, foi muito importante o isolamento da classe das funções contínuas, ou seja,
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das funções analíticas representáveis por séries de potência e a descoberta das principais
propriedades dessa classe.
Com a Teoria dos Conjuntos de Cantor (1845-1918), generalizou-se o conceito
de função até chegar a considerar-se como uma correspondência arbitrária (noção de
correspondência). A noção de dependência (existência do vínculo entre as quantidades e a
ideias de que uma mudança de uma das quantidades terá efeito sobre as outras) foi
primordial nesta fase constituída do conceito de função até metade do século XIX.
Um grupo de jovens matemáticos franceses fundou, em 1935, a Associação
Bourbaki, para organizar toda a matemática conhecida até então, segundo o
pensamento formal de Hilbert. Eles publicaram, em 1939, o primeiro livro da série de
Nicolas Bourbaki38, As Estruturas Fundamentais da Análise, Teoria dos Conjuntos39, que
contém todas as definições e todos os principais resultados. Neste livro, Bourbaki dá a
seguinte definição:
Sejam E e F dois conjuntos distintos ou não. Uma relação entre uma variável x
de E e uma variável y de F é dita uma relação funcional em y, ou uma relação
funcional de E em F, se, para qualquer que seja x E, existe um, e somente um,
elemento y de F que esteja na relação considerada com x. Dá-se o nome de
função à operação que associa a todo elemento x E um elemento y F que se
encontra na relação com x; diz-se que y é o valor da função para o elemento x, e
que a função é determinada pela relação funcional considerada. Duas relações
funcionais são equivalentes se determinam a mesma função (BOURBAKI, 1939,
apud MONNA, 1972, p. 82).

∈
∈

∈

Segundo Monna (1972, p.82), a partir desta definição de Bourbaki, todas as
dúvidas sobre o que é uma verdadeira função foram removidas.
Neste brevíssimo resumo das três fases do desenvolvimento do conceito de
função, verifica-se que houve uma lenta aceitação de certas definições de função até a
concepção de aplicação entre dois conjuntos, ou seja, pode-se observar que a construção
do conceito de função dos matemáticos deu-se em fases conforme as exigências da vida
cotidiana e científica.
Este esboço de reconstrução histórico-genética do conceito de função é
fundamental, pois a compreensão destas três fases (simbólica, constituinte, constituída)
permite apreender a natureza dos erros cometidos pelos alunos e, desta maneira, os
professores poderão compreender em que fase os alunos se encontram e os auxiliar na

38

Nicolas Boubaki é uma associação criada por jovens matemáticos franceses em 1935, com a finalidade de
organizar toda Matemática conhecida até então.
39
Les structures fondamentales de l’analyse, Théorie des ensembles.
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superação de seus estádios cognitivos. Identificamos, assim, um isomorfismo entre a
evolução histórica do conceito de função e o desenvolvimento cognitivo.
Desenvolvimento cognitivo
a = função semiótica

Construção histórico-genética do conceito
de função
A = fase semiótica

b = função constituinte
c = função constituída

B = fase constituinte
C = fase constituída

Figura 5: Isomorfismo entre o desenvolvimento cognitivo e a evolução histórica do conceito de função

f(a) = A
f(b) = B
f(c) = C
Ora, na fase constituída, o possível cognitivo, tal como o do conceito de função,
“a sequencia infinita de números inteiros, a potência do contínuo ou simplesmente as
dezesseis operações resultantes das combinações p e q e de suas negações, é essencialmente
extemporânea, em oposição ao virtual físico cujas realizações se deslocam no tempo”
(Piaget, 1971, p. 48). A fase constituída do conceito de função (extemporânea) é a que está
presente nos livros didáticos e não leva em consideração as fases anteriores (simbólica e
constituinte).

4.4 A FASE CONSTITUÍDA DO CONCEITO DE FUNÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS
DE MATEMÁTICA
Os autores de livros didáticos procuram seguir as orientações contidas nas
Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias (OCEM, [Brasil], 2006).
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O estudo de Funções pode ser iniciado com uma exploração qualitativa das
relações entre duas grandezas em diferentes situações: idade e altura; área do
círculo e raio; tempo e distância percorrida; tempo e crescimento populacional;
tempo e amplitude de movimento de um pêndulo, entre outras. Também é
interessante provocar os alunos para que apresentem outras tantas relações
funcionais e que, de início, esbocem qualitativamente os gráficos que
representam essas relações, registrando os tipos de crescimento e decrescimento
(mais ou menos rápido). É conveniente solicitar aos alunos que expressem em
palavras uma função dada de forma algébrica, por exemplo, f(x) = 2 x + 3, como
a função que associa a um dado valor real o seu dobro, acrescido de três
unidades; isso pode facilitar a identificação, por parte do aluno, da ideia de
função em outras situações, como, por exemplo, no estudo da cinemática, em
Física. É importante destacar o significado da representação gráfica das funções,
quando alteramos seus parâmetros, ou seja, identificar os movimentos realizados
pelo gráfico de uma função quando alteramos seus coeficientes. (OCEM,
[Brasil], 2006, p.72)

Para uma análise das atuais definições do conceito de função nos livros
didáticos de matemática, tomamos como referência as sete coleções aprovadas no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012 (Quadro I). Esta é a terceira vez que o
Ministério da Educação realiza um programa de livros didáticos de Matemática voltado
para o Ensino Médio40.

40

No final de 2005, o programa atendeu 7,01 milhões de alunos e em 2008, a distribuição para o período de
2009 a 2011 atendeu 7,2 milhões de alunos das três séries do ensino médio.
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QUADRO I: O CONCEITO DE FUNÇÃO NAS SETE COLEÇÕES DE MATEMÁTICA DO PNLD 2012

41

42

43

44

45

46
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41

Livro 1 (Pnld 2012): Conexões com a Matemática - Juliane Matsubara Barroso – Ed. Moderna, p.70
Livro 2 (Pnld 2012): Matemática – Contexto & Aplicações - Luiz Roberto Dante Ed. Ática, p.75
43
Livro 3 (Pnld 2012): Matemática – Paiva - Manoel Paiva Ed. Moderna, p.84
44
Livro 4 (Pnld 2012): Matemática Ciência e Aplicações - David Degenszajn. Gelson Iezzi. Nilze de
Almeida, Osvaldo Dolce, Roberto Périgo, Ed. Saraiva, p. 47
45
Livro 5 (Pnld 2012): Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia - Jackson Ribeiro Ed. Scipione, p. 52
46
Livro 6 (Pnld 2012): Matemática Ensino Médio - Maria Ignez Diniz Kátia Stocco Smole Ed. Saraiva, p.71
47
Livro 7 (Pnld 2012): Novo Olhar – Matemática - Joamir Souza Ed. FTD, p.52
42
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Com exceção do Livro 6 do Pnld 2012 (Matemática Ensino Médio - Diniz &
Smole), as demais coleções apresentam o conceito de função, por meio de definição e
notação com a utilização do termo correspondência (associação), de conjuntos A e B e dos
elementos x e y.
Diniz & Smole (2010, p. 67), na unidade 3 intitulada “Relações entre grandezas:
Funções” abordam o conteúdo noção de função com base nas propostas de situações de
aprendizagem que permitem a participação dos alunos. As autoras iniciam discorrendo que
no dia-a-dia, muitas vezes precisamos localizar coisas e que, atualmente nas grandes
cidades, a localização de ruas nas grandes cidades pode ser feita com o uso de aparelho
GPS48.
No capítulo 3 da unidade 3 denominado “Função”, Diniz & Smole (2010, p. 71)
iniciam apresentando o gráfico mostrado no Quadro I, extraído do jornal do Sindicado da
Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, sobre o piso salarial da construção
pesada (em reais) no período de 2002 a 2008, para, em seguida, introduzir o conceito de
função com uma relação entre duas grandezas.
Em seguida, Diniz & Smole (2010, p. 72 a 74) apresentam cinco exemplos de
relações entre grandezas, envolvendo situações cotidianas, nas quais o conceito de função
está ligado à relação de dependência entre duas grandezas: no primeiro exemplo em que é
apresentado o gráfico, e nos outros quatro exemplos, são disponibilizadas representações
gráficas, algébricas e tabulares. Diniz & Smole (2010, p. 83 a 85) na seção “No
Computador”, apresentam as etapas da construção de gráficos de função utilizando o
BrOffice49.
A dificuldade na compreensão do conceito de função, como podemos
constatar, perpassa por todos os níveis que retratam a relação ensino-aprendizagem e em
diferentes aspectos do conhecimento do conceito. Os matemáticos historicamente superam
obstáculos para alcance, depois de séculos, da formalização do conceito de função. Os
professores de Matemática, por sua vez, também apresentam dificuldades em
compreender, interpretar e atribuir significados ao conceito.

48

Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS).
BrOffice é livre para ser utilizado por qualquer pessoa. Você pode instalar uma cópia do BrOffice em
todos os computadores que desejar, e utilizá-la para qualquer propósito, tanto por empresas, governos e
administração pública em geral, quanto por projetos educacionais e de inclusão digital. Para maiores detalhes
sobre seus direitos, veja o texto da licença que acompanha o BrOffice ou em
http://www.libreoffice.org/about-us/license/ (em inglês).
49
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Estas lacunas não são superficiais. As trocas conceituais, ou conceitos mal
construídos, as representações e respectivas transformações e os significados contraditórios
atribuídos ao conceito de função revelam a necessidade de uma implicação significante50
(ligação entre significados). Nessa perspectiva, na maioria das ações empreendidas para
aquisição do conceito de função há ausência de implicação significante, ou seja, os alunos
recebem e emitem opiniões sem saber o porquê e o que significam. São processos acríticos
nos quais um indivíduo concebe um conjunto de informações como conhecimentos, sem
saber realmente o que significam.
Mas como obter esta implicação significante quando sabemos que o ensino
atual da matemática ainda se encontra impregnado por uma concepção exclusivista e
reducionista da linguagem?
Nosso objetivo é sugerir outro modo de se ver as relações entre ensino e
aprendizagem da matemática, ao considerarmos o papel peculiar que as proposições da
matemática exercem nos diversos contextos em que são empregadas. Entendemos que,
após as viradas linguística e retórica expostas nos capítulos I e II, respectivamente, e da
relação da TRS com o conhecimento matemático, urge a necessidade de uma implicação
significante que possa contribuir para esclarecer algumas das questões alusivas a produção
do conhecimento matemático como, por exemplo: “o conhecimento matemático refere-se
de fato a uma realidade objetiva, apreensível por meio de algum método?”, “como a mente
humana se torna capaz de possuir esse conhecimento?”, ou ainda, “se temos técnicas para
organizar o discurso persuasivo, [...], será que há regras próprias das ciências? Se as há,
podem ser ensinadas?51”. Isso também nos permitirá responder, no caso de existirem, às
questões alusivas a fronteira52 e o motor53 propostas desde o início deste texto.

50

Neste Trabalho, utilizaremos implicação significante na concepção de Piaget (1977 [1974], p.178) para
quem “a característica mais geral dos estados conscientes, desde as tomadas de consciência elementares,
unidas aos objetivos e resultados das ações, até as conceituações de níveis superiores, é a de exprimir
significações e reuni-las em uma forma de conexão que chamaremos, na falta de um termo melhor, de
“implicação significante””.
51
Mazzotti, 2008a, p. 11.
52
Onde está a fronteira entre o que a reflexão permite atingir com segurança e o que os fatos obrigam a
retificar?
53
Onde está o motor, na sucessão dos sistemas?
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5 PERCURSO METODOLÓGICO

Arruda (2002, p. 139), citando Jodelet (2001), lembra que para abarcar o
conjunto de componentes e relações contidos na representação social, visto como saber
prático é preciso responder a três perguntas fundamentais: Quem sabe e a partir de onde
sabe? O que e como se sabe? Sobre o que se sabe e com que efeito?

Figura 6: As Perguntas de um Percurso Metodológico

Estas perguntas remetem a três pólos que são interdependentes e abrangem os
temas dos trabalhos teóricos e empíricos: a) a condição de produção e de circulação; b)
processos e estados; e o c) estatuto epistemológico das representações sociais (JODELET,
2001, p.28).

Figura 7: Os Pólos de um Percurso Metodológico
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Para Farr (1997), no estudo das representações sociais, os métodos de
investigação são secundários, uma vez que o principal ponto de interesse deve ser a
oportunidade que oferecem de isolar e descrever as representações sociais.
No presente estudo, poder-se-á sublinhar que do ponto de vista metodológico
se opta pelo procedimento de triangulação. Denzin & Lincoln (2006), caracteriza este tipo
de pesquisa como aquelas que podem congregar:
•

múltiplos métodos de investigação (triangulação metodológica);

•

várias fontes de dados num estudo (triangulação de dados);

•

múltiplas perspectivas teóricas (triangulação teórica).

Poder-se-á justificar esta pluralidade de contributos da tradição teórica pelo
fato de se analisar um fenômeno que será tanto melhor compreendido quanto mais holística
for a interpretação que dele se realize. Como tal, não se trata tanto de uma questão de
ecletismo, mas, de busca de fundamentos54 para a construção dos instrumentos de coleta de
dados e para a análise hermenêutica dos dados coletados.
5.1 INSTRUMENTOS DA PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
A pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem plurimetodológica, adequada
aos estudos em representações sociais e organizada em três partes (três grupos de
participantes) denominadas de acordo com os topói (lugares de argumentação).
A primeira parte – lugar da quantidade - envolveu 71 alunos licenciandos de
Matemática das disciplinas de Prática de Ensino II55 e Trabalho Final56 dos Campi
Madureira, Nova Iguaçu e Rebouças da Universidade Estácio de Sá e foi realizada nos dias
30/03, 02/04 e 04/04/1257.

54

Miles e Huberman (1994, p.266) sublinham o papel fundamental da triangulação - dos dados, do
investigador, teórica e metodológica - e o seu potencial como estratégia indutiva de investigação na
construção de um saber pertinente e consistente sobre o fenômeno, a partir de diferentes cruzamentos dos
planos teórico, metodológico e/ou de produção de dados.
55
A disciplina Prática De Ensino Em Matemática II (FIM0494) é ministrada no 7º período.
56
A disciplina Trabalho Final (FIM0497) é ministrada no 8º período.
57
O período da AV1 (Avaliação I) do primeiro semestre de 2012 foi de 29/03 a 04/04/12. As datas
escolhidas (30/03, 02/04 e 04/04/12) deve-se ao fato da presença deste pesquisador (Professor das duas
disciplinas: Prática de Ensino II e Trabalho Final) nestes Campi da Universidade Estácio de Sá.
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A segunda parte, denominada lugar da qualidade, envolveu 43 professores de
matemática do Ensino Médio de 10 Escolas Técnicas Estaduais58 da Rede FAETEC –
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro59. Esta fase utilizou-se
do mesmo questionário utilizado na primeira fase e foi realizada nos dias 27/03, 10/04,
19/04 e 26/04/1260.
Na terceira e última parte – lugar da ordem - realizamos uma atividade61 com
82 alunos do 1º ano do Ensino Médio da ETEJK – Escola Técnica Estadual Juscelino
Kubitschek. Mas porque não outro grupo de professores? Este era o nosso desejo: utilizar
o mesmo questionário para os professores que confeccionam a prova de matemática do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA62). Mas quem são estes professores
de matemática? Não sabemos. Mas porque o PISA? Embora o PISA seja considerado a
avaliação educacional mais importante – e relevante – do mundo nas áreas do
conhecimento de Leitura, Matemática e Ciências, numa consulta ao banco de dados de
Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) encontramos apenas 5 (cinco) trabalhos (Machado, 2005; Aguiar, 2008; Celeste,
2008; Prazeres, 2009 e Machado, 2010) quando digitamos “Programa Internacional de
Avaliação de Alunos” no item assunto.
As avaliações ocorrem a cada três anos (2000, 2003, 2006, 2009, 2012), com
ênfases distintas nas áreas do conhecimento de Leitura, Matemática e Ciências. Em cada
edição, o foco de análises e interpretações mais detalhadas recai sobre uma dessas áreas. O
PISA 2000 teve como principal domínio de avaliação a Leitura. Participaram cerca de
265.000 alunos de 32 países, sendo 4.893 brasileiros. No PISA 2003, o foco foi a
58

ETE Juscelino Kubitschek; ETE Adolpho Bloch ; ETE Ferreira Vianna; ETE Helber Vignoli Muniz; ETE
Henrique Lage; ETE João Barcelos Martins; ETE João Luiz do Nascimento; ETE Oscar Tenório; ETE
República e ETE Santa Cruz.
59
A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia (SECT), oferece educação profissional gratuita, em diversos níveis de ensino, à população do
Estado do Rio de Janeiro. Criada em 10 de junho de 1997, a Fundação reúne Escolas Técnicas Estaduais;
Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Industrial e Comercial; Institutos Superiores de
Educação e Tecnologia, e Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante.
60
A FAETEC realizou 10 Reuniões entre 27/03 e 03/05/12 para discussão sobre o EMI (Ensino Médio
Integrado) a ser implantado na Rede FAEEC a partir de 2013. As datas escolhidas (27 /03, 10/04, 19/04 e
26/04) deve-se ao fato da presença deste pesquisador (Coordenador de Matemática da ETEJK ) nestas
Reuniões.
61
Em 2002, já havíamos desenvolvido uma atividade com 22 alunos do 1º ano do Ensino Médio da ETEJK
que fez parte do Projeto de Qualificação.
62
O PISA (Programme for International Student Assessment), tem como proposta avaliar o desempenho dos
estudantes de 15 anos de idade com o objetivo de obter indicadores dos sistemas educacionais dos países
participantes (membros e convidados). É um programa internacional de avaliação educacional idealizado
pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), órgão estabelecido em 1961 e
constituído, atualmente, por 34 países (dentre eles não está o Brasil).
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Matemática envolveu 41 países, com a participação de aproximadamente, 276.000 alunos
de 15 anos de idade. Já no PISA 2006, a ênfase foi em Ciências, com a participação de 57
países e mais de 398.000 alunos.
O PISA 2009 iniciou um novo ciclo do programa com a ênfase novamente
recaindo sobre o domínio da leitura em que foram analisados 65 países - 34 membros da
organização e 31 países convidados e teve a participação de 470.000 estudantes sendo
20.013 adolescentes brasileiros63, todos na faixa dos 15 anos. Embora o desempenho não
tenha sido exemplar, o Brasil mostrou melhoras no setor. Em leitura, a nota do país subiu
19 pontos - em 2006, a marca estava em 393 pontos. A pontuação dos alunos brasileiros
ainda cresceu 16 pontos no quesito matemática (era de 370 em 2006) e 15 pontos na área
de ciência (de 390 para 405).

Gráfico 1: Evolução do PISA 2000 a 2009
Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/pisa-2009/

A edição 2012 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)
realizada no período de 2 a 31 de maio teve a participação de 67 países, 34 membros da
OCDE e 33 países/economias convidados, aconteceu sob novos moldes. Isso porque houve

63

Em 2009, o Brasil avaliou no Pisa 20.013 alunos de uma amostra de 950 escolas, lembrando que no ano
2000 foram avaliados 4.893 alunos, este aumento de 2009 segundo o INEP, visa produzir média confiáveis
para os estados brasileiros.
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a aplicação de uma prova eletrônica64, diferente daquela em papel, para uma subamostra de
256 escolas brasileiras (a amostragem total da avaliação foi de 25.712 alunos, o que
envolveu 902 escolas).
Quadro II
Escolas e estudantes segundo o Modelo de Aplicação do PISA 2012
Estudantes que responderão
Estudantes que
Modelo de Número de
prova escrita de Leitura,
responderão prova
Aplicação
escolas
Matemática e Ciências
eletrônica
Modelo A
646
18.828
Modelo B
256
6.884
4.298
Total

902

25.712

4.298

Mas como não temos acesso aos professores que realizam as questões do PISA,
realizamos a parte 3 da pesquisa denominada Topói III (Lugar da Ordem) por entendermos
que o modelo das questões formuladas por estes professores “supõe sempre na verdade
uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos da cultura destinados
a serem transmitidos às novas gerações” (FORQUIN, 1993, p. 14). Entendemos, assim,
que ao analisar estas questões podemos inferir como estes professores/autores das questões
do PISA veem a matemática (como A matemática é.... e A matemática caracteriza-se
principalmente por...), ou seja, “O que estes professores consideram desejável,
preferível?”.

5.2 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Para os propósitos de nossa pesquisa, necessitávamos de dois instrumentos de
coleta de dados pertinentes: um para atender aos topói I e II e outro para subsidiar o topói
III.

64

Como somente jovens de 15 e 16 anos fazem a prova, apenas alunos acima do 7º ano do Ensino
fundamental são elegíveis a participar do PISA. A escola selecionada envia ao INEP, os dados de todos os
estudantes que atendem a esse critério e, posteriormente, há um sorteio que envolve dois modelos de
aplicação: nas 646 escolas do Modelo A ocorreu a aplicação de provas escritas de Leitura, Matemática e
Ciências em até 35 estudantes; nas 256 escolas do Modelo B ocorreu a aplicação em até 35 estudantes por
escola, os quais responderão a provas de Leitura, Matemática e Ciências e, destes, 20 responderão também à
avaliação eletrônica. O sorteio é realizado por um software fornecido pelo consórcio internacional
responsável pela aplicação do exame em todo o mundo.
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Assim, para o lugar da quantidade (topói I) e o lugar da qualidade (topói II),
desenvolvemos um instrumento que se caracteriza por um questionário de 10 itens65, sendo
5 para a questão “A matemática é....” e 5 itens para a questão “A matemática caracteriza-se
principalmente por...”. Os 10 itens do questionário66 são os seguintes:
•

A matemática é...

1. uma linguagem: um conjunto de símbolos e notações.
2. uma resolução de problemas.
3. uma ciência: uma ferramenta para outras ciências.
4. uma arte: uma atividade criativa
5. útil para viver em sociedade: é usada no dia a dia.
•

A matemática caracteriza-se, principalmente, por...

6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e regras, a lógica, rigor,

precisão.
7. raciocínio indutivo: exploração, observação e generalização.
8. seus componentes: aritmética, geometria, álgebra, trigonometria ....
9. um conjunto de técnicas: operações com os quatro algoritmos,

resolução de equações, aplicação de fórmulas, etc.
10. verdade absoluta: universal e para sempre.

Para o lugar da ordem (topói III), elaboramos uma atividades para os alunos do
1º ano do Ensino Médio da ETEJK com 5 questões67 de matemática liberadas68 pelo PISA.
A escolha destas cinco questões deve-se ao fato de que elas são de interpretação de
gráficos com mais de um item por questão e entendemos que a interpretação de gráficos é
de fundamental importância para a Matemática e o seu uso tem se mostrado útil também
em outras esferas da atividade humana. No que diz respeito ao estudo das funções, os
gráficos são particularmente importantes, pois, além do apelo visual favorecem a

65

Sobre as categorizações em questionários para estudo das representações da matemática e suas
classificações, a literatura é muito rica. Pode-se destacar: Ernest (1989); Mura (1993; 1995); Camacho, Socas
& Hernadez (1998);
66
O questionário encontra-se no Apêndice B.
67
M150: Growing Up; M159: Speed of Racing Car; M215: Braking; M523: Lighthouse; M836: Postal
Charges.
68
O PISA (Programme for International Student Assessment) liberou 50 (cinquenta questões) de cada um
dos eixos (leitura, ciências e matemática) com padrões de resolução com o objetivo de preparação dos
alunos. As 50 questões liberadas de matemática (PISA RELEASED ITEMS – MATHEMATICS) estão
disponíveis em: http://www.oecd.org/pisa/38709418.pdf
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observação de determinados comportamentos, que em outras representações (tabela e
algébrica) são difíceis de perceber.
No capítulo 4 pudemos constatar que a introdução do conceito de função como
conjunto de pares ordenados e como caso particular das relações, não parece ser a melhor
opção tanto no campo didático como epistemológico. Essa forma de introduzir o conceito
de função torna-o sem significado e de difícil compreensão para os alunos.
Piaget & Inhelder (1993 [1948]), observavam que um aspecto fundamental
para a compreensão de gráficos refere-se ao conhecimento sobre coordenadas espaciais em
um plano ortogonal ou cartesiano. Se a criança não for capaz de entender que cada ponto
em um gráfico representa uma intersecção de informações oriundas dos eixos horizontal e
vertical, ela terá bastante dificuldade em interpretar e construir qualquer gráfico. Os
autores defendem que na construção e representação do espaço, são considerados três tipos
de relações: as topológicas (reunião contínua de elementos, deformáveis por estiramento
ou contrações, e não conservam retas, distâncias e ângulos), projetivas (conservam as
posições reais das figuras, umas em relação às outras, por exemplo: direita, esquerda, em
cima, embaixo, na frente, atrás,) e euclidianas (demandam alto grau de abstração, pois
determinam e conservam suas distâncias recíprocas: coordenadas horizontais-verticais).
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Considerando que o objetivo desse trabalho foi investigar quais as
representações sociais acerca da matemática que têm sido compartilhadas e sustentadas
pelos professores de matemática e em que medida as RS se articulam com a matemática
que é cobrada na avaliação do PISA, a apresentação dos resultados será feita seguindo essa
linha de investigação que conduziu o design metodológico da pesquisa. Primeiramente,
serão apresentadas as representações sociais sobre a matemática dos licenciandos em
matemática, seguido das RS do professor de matemática e, finalmente, as RS dos
professores-autores que elaboram o PISA por meio de uma análise de cinco questões
realizadas por alunos do 1º ano de Ensino Médio.
Neste percurso, tivemos o cuidado de não cair nas armadilhas do método
experimental, que ocorre quando se esquece de que os processos estudados estão "em um
contexto social que ultrapassa largamente a situação experimental" (DOISE, 1982, p. 26) e,
por isso, denominamos os três grupos de participantes da pesquisa de acordo com os topói
(lugares)69, pois como as RS não podem ser entendidas como um pensamento único e
homogêneo para todas as pessoas, procurou-se identificar, dentro do amplamente
compartilhado, aquilo que é específico de determinados indivíduos ou grupos e se haveria
diferenças entre os licenciandos em matemática, os professores de matemática do Ensino
Médio e os “professores-autores” que elaboram o PISA.
Mas, por que vamos denominar os três grupos institucionais diferentes de
acordo com os lugares específicos de sua ação? Porque o lugar social em que se relaciona,
desenvolve suas ações, também orienta os lugares argumentativos, o que se considera
preferível fazer ou ter. Os lugares argumentativos “designam rubricas nas quais se podem
classificar os argumentos” (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 94).
Aristóteles70

distinguia

os

lugares-comuns

que

podem

servir

indiferentemente em qualquer ciência e não dependem de nenhuma, e os lugares

69

“Aristóteles examinou extensamente os topói na obra intitulada Tópicos (Topica) que integra o Organon,
ou lógica de Aristóteles. O propósito declarado dos Tópicos é examinar os modos de raciocinar dialético, na
acepção original de “processos indutivos”, ou seja, as formas legítimas de encadeamentos do pensamento a
partir das opiniões geralmente aceitas” (MAZZOTTI, T.B., 1998, p.1).
70
Aristóteles. Arte Retórica. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011, p.52.
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específicos que são próprios de uma ciência particular, quer de um gênero oratório bem
definido. Para Perelman & Olbrechts-Tyteca,
Quando se trata de fundamentar valores ou hierarquias, ou de reforçar a
intensidade de adesão que eles suscitam, pode-se relacioná-los com outros
valores ou com outras hierarquias, para consolidá-los, mas pode-se também
recorrer a premissas de ordem muito geral, que qualificaremos com o nome de
lugares, os topói, dos quais derivam os Tópicos, ou tratados consagrados ao
raciocínio dialético (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 94).

Perelman & Olbrechts-Tyteca associam a noção aristotélica dos topói às
presunções propondo uma teoria da argumentação como “primeiros acordos no campo do
preferível” (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 95). Apesar dos lugares
(topói) constituírem em uma interpretação de mundo com força persuasiva e encontraremse presentes em todas as formas argumentativas, o que é relevante para este trabalho é
como se propaga (por meio de que) a adesão deste núcleo figurativo (se é que ele existe)
nos lugares de ação dos licenciandos em matemática, dos professores de matemática do
Ensino Médio e dos “professores-autores” que elaboram o PISA.
6.1 TÓPOS I (LUGAR DA QUANTIDADE)
Perelman & Olbrechts-Tyteca (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958],
2005), p. 97) entendem por lugares da quantidade “os lugares-comuns que afirmam que
alguma coisa é melhor do que outra por razões quantitativas”. Um maior número de
exercícios, de tópicos de matemática superior trabalhados em sala pelo professor do Curso
de Licenciatura em Matemática é preferível a um menor número, pois acreditam que seus
alunos, desta forma, estarão mais bem preparados quando da realização do Enade (Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes).
Este grupo contou com 71 alunos licenciandos de Matemática das disciplinas
de Prática de Ensino II71 e Trabalho Final72 dos Campi Rebouças, Madureira e Nova
Iguaçu da Universidade Estácio de Sá e responderam os questionários nos dias 30/03,
02/04 e 04/04/12, respectivamente. Os dados são apresentados no Quadro III:

71
72

A disciplina Prática De Ensino Em Matemática II (FIM0494) é ministrada no 7º período.
A disciplina Trabalho Final (FIM0497) é ministrada no 8º período.
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QUADRO III
A matemática pelos licenciandos em Matemática
A matemática é ....
n = 71
1. uma linguagem, um conjunto de símbolos e
notações.
28
2. uma resolução de problemas.
11
3. uma ciência: uma ferramenta para outras
ciências.
4. uma arte: uma atividade criativa

%*
39%
15%

49

69%

6

8%

5. útil para viver em sociedade: é usada no dia a
dia.
31
A matemática caracteriza-se, principalmente,
por ...
n = 71
6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e
regras, a lógica, rigor, precisão.
37
7. raciocínio indutivo: exploração, observação e
generalização.
1
8. seus componentes: aritmética, funções,
álgebra, geometria, estatística e probabilidade.
21
9. um conjunto de técnicas: operações com os
quatro algoritmos, resolução de equações,
aplicação de fórmulas, etc.
29
10. verdade absoluta: universal e para sempre.
2

44%
%*
52%
1%
30%

41%
3%

* Uma vez que a questão pode conter referências a mais de um tema, os percentuais não totalizam 100%

Com relação à questão “A matemática é ...”, os dados consolidados no Gráfico 2a
mostram que os licenciandos em matemática raramente saíram do campo escolar (apenas
8% disseram ser a matemática uma arte, uma atividade criativa), evidenciando uma
tendência para encarar a Matemática principalmente como uma ciência que é ferramenta
para outras ciências (69%)
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Gráfico 2a: “A matemática é .....” pelos licenciandos em Matemática

Com relação à questão “A matemática caracteriza-se, principalmente, por
...”, o raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e regras, a lógica, rigor, precisão aparece
com 52% no Gráfico 2b enquanto o

raciocínio indutivo: exploração, observação e

generalização sinaliza com apenas 1%.

Gráfico 2b: “A matemática caracteriza-se, principalmente, por .....” pelos licenciandos em Matemática

Uma análise pormenorizada dos 10 itens pesquisados parece indicar que os
licenciandos concebem a matemática “realista”, considerando-a um conjunto de realidades
objetivas, independente do homem, pois apesar de 44% entenderem que a matemática é
útil para viver em sociedade, ser usada no dia a dia, 41% caracterizam-na como um
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conjunto de técnicas: operações com os quatro algoritmos, resolução de equações,
aplicação de fórmulas, etc.

6.2 TÓPOS II (LUGAR DA QUALIDADE)
Perelman & Olbrechts-Tyteca, (ibidem, p. 100) afirmam que o lugar da
qualidade “aparece na argumentação quando se contesta a virtude do número”. A
unicidade do livro didático de matemática decorre da maneira pela qual estes professores
do 1º ano do Ensino Médio concebem suas relações para com ele: a aceitação total e
irrestrita do plano curricular contido neste apesar dos números (resultados) dos exames
mostrarem a precariedade desta suposta qualidade.
Este grupo envolveu 43 professores de matemática do Ensino Médio de 10
Escolas Técnicas Estaduais da Rede FAETEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica do
Estado do Rio de Janeiro. Utilizamos o mesmo questionário utilizado para o grupo dos
licenciandos que foram respondidos nos dias 27/03, 10/04, 19/04 e 26/04/12. Os dados são
apresentados no Quadro IV:
QUADRO IV
A matemática pelos professores de matemática do Ensino Médio

A matemática é ....
n = 43
1. uma linguagem: um conjunto de símbolos e
notações.
23
2. uma resolução de problemas.
14

%*
53%
33%

3. uma ciência: uma ferramenta para outras
ciências.

26

60%

4. uma arte: uma atividade criativa

8

19%

5. útil para viver em sociedade, é usada no dia a
dia.

29

67%

A matemática caracteriza-se, principalmente,
por ...
n = 43
6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e
regras, a lógica, rigor, precisão.
21

%*
49%
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7. raciocínio indutivo: exploração, observação e
generalização.

0

0%

8. seus componentes: aritmética, funções,
álgebra, geometria, estatística e probabilidade.

27

63%

8

19%

0

0%

9. um conjunto de técnicas: operações com os
quatro algoritmos, resolução de equações,
aplicação de fórmulas, etc.
10. verdade absoluta: universal e para sempre.

* Uma vez que a questão pode conter referências a mais de um tema, os percentuais não totalizam 100%

Com relação à questão “A matemática é ...”, os dados consolidados no
Gráfico 3a mostram que, apesar de 67% dos professores de matemática entenderem que a
matemática é útil para viver em sociedade pois é usada no dia a dia, eles consideram a
matemática como uma ciência que é ferramenta para outras ciências (60%) e uma
linguagem formada por símbolos e notações (53%).

Gráfico 3a: “A matemática é .....” pelos professores de matemática

Com relação à questão “A matemática caracteriza-se, principalmente, por
...”,

o Gráfico 3b mostra que 63% dos professores de matemática a caracterizam,

principalmente por suas divisões: aritmética, funções, álgebra, geometria, estatística e
probabilidade.
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Gráfico 3b: “A matemática caracteriza-se, principalmente, por .....” pelos professores de matemática

Ao compararmos os dois grupos (Quadro V), percebemos que na questão “a
matemática é ...”, embora 67% dos professores contra 44% dos licenciandos constatarem
que a matemática é útil para viver em sociedade pois é usada no dia a dia, a maior
porcentagem nos dois grupos tem a matemática como uma ciência que é uma ferramenta
para outras ciências (LM = 69% e PM = 60%).
QUADRO V
Licenciandos em Matemática (LM) x Professores de Matemática (PM)

A matemática é ....
LM (%*) PM (%*)
3. uma ciência, uma ferramenta para outras
ciências.
69%
60%
5. útil para viver em sociedade, é usada no dia a
dia.
44%
67%
1. uma linguagem, um conjunto de símbolos e
notações.
39%
53%
2. uma resolução de problemas.

15%
8%

33%
19%

4. uma arte, uma atividade criativa
A matemática caracteriza-se, principalmente,
por ...
LM (%*) PM (%*)
6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e
regras, a lógica, rigor, precisão.
52%
49%
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9. um conjunto de técnicas: operações com os
quatro algoritmos, resolução de equações,
aplicação de fórmulas, etc.
8. seus componentes: aritmética, funções,
álgebra, geometria, estatística e probabilidade.

41%

19%

30%

63%

3%

0%

1%

0%

10. verdade absoluta: universal e para sempre.
7. raciocínio indutivo: exploração, observação e
generalização.

* Uma vez que a questão pode conter referências a mais de um tema, os percentuais não totalizam 100%

Já na questão “a matemática é caracterizada, principalmente, por ...”, não
vemos diferenças significativas, pois se por uma lado, 19% dos professores veem a
matemática como conjunto de técnicas contra 41% dos licenciandos, por outro lado, 63%
dos professores caracterizam a matemática por sua divisão (aritmética, funções, álgebra,
geometria, estatística e probabilidade) contra 30% dos licenciandos.
O fato de 63% dos professores caracterizarem a matemática por sua divisão
em campos de ensino (aritmética, funções, álgebra, geometria, estatística e probabilidade)
está diretamente relacionado ao uso do livro didático de matemática porque, para muitos
professores, este é o único material de que dispõem para preparar suas aulas. Se, por uma
lado, os autores de livros procuram seguir as Orientações Curriculares para o Ensino
Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (OCEM, 2006). De outro
lado, o professor toma conhecimento do currículo prescrito a partir do elenco de conteúdos
abordados pelos autores dos livros didáticos.
A partição do ensino da matemática em campos de ensino pode ser
observada nas sete coleções aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
2012 (Quadro VI). Esta é a terceira vez que o Ministério da Educação realiza um programa
de livros didáticos de Matemática voltado para o Ensino Médio73. Nos últimos anos, a
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e o Fundo Nacional para Desenvolvimento da
Educação (FNDE/MEC), em convênio com instituições públicas de ensino superior, têm
executado a avaliação das obras inscritas nesse programa.

73

No final de 2005, o programa universalizou a distribuição de livros didáticos de matemática para o ensino
médio para o período 2006 a 2008 atendendo 7,01 milhões de alunos das três séries do ensino médio de 13,2
mil escolas do país. Em 2008, a distribuição de livros didáticos de matemática para o ensino médio para o
período de 2009 a 2011 atendeu 7,2 milhões de alunos das três séries do ensino médio

62

QUADRO VI
Distribuição dos Campos da Matemática nos Sete Livros do PNLD 2012
Livros do PNLD 2012
LIVRO 1 (PNLD 2012):
CONEXÕES COM A
MATEMÁTICA
(25042COL02 - Juliane
Matsubara Barroso - Editora
Moderna)

LIVRO 2 (PNLD 2012):
MATEMÁTICA
–
CONTEXTO
&
APLICAÇÕES
(25116COL02Luiz
Roberto Dante - Editora
Ática)
LIVRO 3 (PNLD 2012):
MATEMÁTICA - PAIVA
(25117COL02 - Manoel
Paiva - Editora Moderna)

LIVRO 4 (PNLD 2012):
MATEMÁTICA
CIÊNCIA
E
APLICAÇÕES
(25121COL02 - David
Degenszajn. Gelson Iezzi.
Nilze de Almeida, Osvaldo
Dolce, Roberto Périgo Editora Saraiva)

Volume 1

Distribuição dos Campos de Matemática
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LIVRO 5 (PNLD 2012):
MATEMÁTICA
CIÊNCIA, LINGUAGEM
E
TECNOLOGIA
(25122COL02 - Jackson
Ribeiro - Editora Scipione)

LIVRO 6 (PNLD 2012):
MATEMÁTICA ENSINO
MÉDIO (25125COL02 Maria Ignez Diniz Kátia
Stocco Smole- Editora
Saraiva)

LIVRO 7 (PNLD 2012):
NOVO
OLHAR
–
MATEMÁTICA
(25133COL02 Joamir
Souza - Editora FTD)

Este ensino dividido em campos da matemática por volume do livro
didático tende a conservar a concepção da matemática dos professores semelhante à dos
licenciandos não produzindo, assim, um deslocamento de equilíbrio. Na aparente
modificação exterior entre os dois grupos (licenciandos e professores) observada no item 5
(Quadro VII), o equilíbrio se desloca por acentuação de uma das tendências em jogo (item
9), mas essa acentuação é limitada pela intervenção da tendência contrária (item 8). Esta
inversão de sentido atua no processo de equilibração como uma compensação do que “a
matemática é...” e “a matemática caracteriza-se por...” constituindo se, assim, parte de um
conjunto cujos componentes se teriam tornados simultâneos caracterizando condutas ainda
irreversíveis produzidas pelo livro didático (leia-se: professores-autores-de-livrosdidáticos-de-matemática).
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QUADRO VII
Licenciandos em Matemática (LM) x Professores de Matemática (PM)
A matemática é ....
LM (%*) PM (%*)
5. útil para viver em sociedade, é usada no dia a
67%
dia.
44%
A matemática caracteriza-se, principalmente,
por ...
LM (%*) PM (%*)
9. um conjunto de técnicas: operações com os
41%
quatro algoritmos, resolução de equações,
aplicação de fórmulas, etc.
19%
8. seus componentes: aritmética, funções,
álgebra, geometria, estatística e probabilidade.
30%
63%
* Uma vez que a questão pode conter referências a mais de um tema, os percentuais não totalizam 100%

6.3 TÓPOS III (LUGAR DA ORDEM)
Perelman & Olbrechts-Tyteca, (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958],
2005), p. 105) sustentam que os lugares de ordem “afirmam a superioridade do anterior
sobre o posterior, ora da causa, dos princípios, ora do fim ou do objetivo”. A superioridade
dos princípios, das leis (por exemplo, a posição de Frege que queria reduzir a lógica ao
cálculo, bem como a proposta de Hilbert para obter a completa construção da teoria
matemática através da lógica formal) parece sobreviver sobre os fatos, sobre o concreto (o
teorema de Gödel é a expressão maior da impossibilidade do Programa de Hilbert e do
sonho de Frege), ou seja, o que é causa é razão de ser dos efeitos e, por isso, lhes é
superior.
Apesar de não notarmos diferença de natureza no modo como veem a
matemática, os licenciandos e os professores com os questionários tabulados e também, os
autores de livros didáticos com a separação em campos nos livros didáticos, restam-nos
verificar os professores-autores de questões do PISA (Programme for International Student
Assessment).
Como não temos acesso ao grupo de professores-elaboradores das questões
do PISA, realizamos uma atividade com 82 alunos do 1º ano do Ensino Médio da ETEJK –
Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek envolvendo cinco questões da prova de
matemática do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA).
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Estas cinco questões foram escolhidas dentre as 50 questões de matemática
liberadas pelo PISA conforme quadro VIII por abordarem a interpretação de gráficos.

QUADRO VIII
Pisa Released Items – Mathematics - Table Of Contents
TOPIC

Math Area

TOPIC

M037: Farms
M047: Lichen

Area; Pythagoras
M471: Spring Fair
Equations; Area of a M472: Swing
circle
M124: Walking
Using equations
M479: Student Heights
M136: Apples
Patterns
M480: Payments by
Area
M143: Coins
Percentages & ratios M484: Bookshelves
M143: Cubes
Number sense
M505: Litter
M148: Continent Area
Area; Estimation
M509: Earthquake
M150: Growing Up
Interpreting graphs M510: Choices
M154: Pizzas
Area
M513: Test Scores
M158: Shapes
Area; Estimation
M515: Shoes for Kids
M159:
Speed
of Interpreting graphs M520: Skateboard
Racing Car
M161: Triangles
Geometry
M521: Table Tennis
Tournament
M179: Robberies
Interpreting graphs
M523: Lighthouse
M215: Braking
Interpreting graphs M525: Decreasing CO2
Levels
M266: Carpenter
Perimeter
M535:
Twisted
Building
M267: Patio
Area
M537: Heartbeat
M307:
Drug Patterns; Proportion; M543: Space Flight
Concentrations
Graph
M309: Building Blocks Patterns
M547: Staircase
M402: Internet Relay Time zones; number M552: Rock Concert
Chat
sense
M413: Exchange Rate
Ratios
M555: Number Cubes
M432: Reaction Time
Calculations; tables
M702: Support for the
President
M438: Exports
Interpreting graphs M703:
Moving
/pie charts
Walkways
M465: Water Tank
Volume
M704: The Best Car
M467: Colored Candies
M468: Science Tests

Probability
Mean

M806: Step Pattern
M836: Postal Charges

E por que a interpretação de gráficos?

Math Area
Probability
Graphing
Mean
Area; Proportion
Ratio & proportions
Graphing
Probability
Combinations
Statistics
Interpreting tables
Combinations
Combinations
Interpreting graphs
Interpreting graphs
Perspective;
geometry
Using equations
Calculations
Calculations
Estimation
Perspective
Surveys; sampling
Graphing
Using & writing
equations
Patterns
Interpreting graphs
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A abordagem do objeto matemático função na educação básica, tem grande
ênfase, principalmente no Ensino Médio, pois o mesmo desempenha um importante papel
na educação matemática e em outras áreas do conhecimento, tanto como objeto de estudo
em si quanto como auxílio para descrição e explicação de fenômenos ou relação entre
fenômenos. Grande parte dos professores de matemática concorda com a importância
desse conteúdo matemático; porém, como Selden & Selden (1992) argumentam, poucos
têm tempo para analisar como os estudantes compreendem as funções e como esse
processo cognitivo é desenvolvido pelos mesmos. Ainda, segundo Selden & Selden
(1992), o objeto matemático função pode ser percebido de diferentes maneiras, ou seja,
existem diferentes abordagens para definir uma função. Dentre as várias maneiras de
descrever uma função destacamos a relação entre grandezas variáveis, a expressão
algébrica como uma fórmula, a correspondência entre elementos de dois conjuntos através
do par ordenado e, a imagem de um gráfico.
Os gráficos promovem um acesso imediato à imagem pictórica usada na
explicação do crescimento, decrescimento, concavidade, máximos, mínimos, pontos de
inflexão, domínio e imagem, embora alguns estudantes enxerguem os gráficos como
ícones a partir dois quais extraem, no máximo, informações pontuais (MONK, 1990). Isso
pode ser devido a o estudante depender das informações sequenciais encontradas em livros
e em leituras confundindo com informações gráficas naturalmente não sequenciais
(DREYFUS e EISENBERG, 1990).
Para Dubinsky (1991), embora os gráficos representem uma excelente
maneira de pensar em uma função, poucos estudantes percebem a relação do gráfico para
entender o processo funcional, pois a maioria vê o gráfico simplesmente como um objeto,
uma curva estática e não como representação de uma função.
Em relação à representação gráfica, Goldenberg, Lewis & O’Keefe (1992)
descrevem, em sua pesquisa, algumas dificuldades que os estudantes têm ao interpretar
gráficos de funções. Uma das dificuldades descrita por eles é uma função ser definida em
R, mas seu gráfico é representado em R2, sendo que, nem sempre o estudante tem
consciência desse fato. Em particular, ao iniciar seus estudos sobre gráficos, normalmente,
os estudantes apresentam dificuldade em distinguir as variáveis (independente e
dependente) dos parâmetros que também podem variar.
A escolha destas cinco questões do PISA deve-se a importância da
interpretação de gráficos no estudo de funções.
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O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica como a
linguagem das ciências, necessária para expressar a relação entre grandezas e
modelar situações-problema, construído modelos descritivos de fenômenos e
permitindo várias conexões dentro e fora da própria matemática. Assim, a ênfase
do estudo das diferentes funções deve estar no conceito de funções e em suas
propriedades em relação às operações, na interpretação de seus gráficos e nas
aplicações dessas funções. (PCN+, [Brasil] 2002, p.121, grifos do autor)

6.3.1 Questão M150: Growing Up
A altura média dos jovens dos sexos masculino e feminino na Holanda, em
1998, encontra-se representada no gráfico abaixo.

Questão M150: Growing Up
Item 1: Desde 1980, a altura média das
mulheres de 20 anos aumentou em 2,3 cm,
chegando a aproximadamente 170,6 cm.
Qual era a altura média das mulheres de 20
anos de idade em 1980?
Item 2: De acordo com esse gráfico, durante
qual período de sua vida, em média, as
meninas são mais altas do que os meninos
de sua idade?
Item 3: Explique como o gráfico permite
concluir que, em média, a taxa de
crescimento das meninas é mais lenta
depois dos 12 anos de idade.

Resposta Correta
168,3 metros (efetua-se o
seguinte cálculo: 170,6 - 2,3 =
168,3).

n = 82

%

82

100%

39

48%

34

41%

Entre 11 e 13 anos.

Devido à variação da inclinação
na curva que caracteriza as
jovens do sexo feminino
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No item 1 em que é necessária a utilização de algoritmos para resolução,
tivemos 100% de acertos. Mas, nos itens 2 e 3, as porcentagens foram de 48% e 41%
(gráfico 4), respectivamente indicam erros de interpretação visto que o estudo de gráficos
desvinculados de sua expressão algébrica correspondente deixa o aluno sem referencial
pois, na maioria das vezes, a imagem de conceito de função para os alunos está ligada a
uma regra algébrica, a uma lei de formação, de forma quase única.

Gráfico 4: Os acertos nos 3 itens da Questão M150: Growing Up

Esses tipos de erros de interpretação foram estudados por Bell & Janvier
(1981) que relatavam os dois tipos mais comuns de erros de interpretação de gráficos entre
alunos do Ensino Médio:
•

gráficos acerca, por exemplo, do movimento de um objeto são usualmente
interpretados como a forma de seu percurso (figura 8): os alunos respondem que o
gráfico representa o movimento de um objeto que sobe e em seguida desce uma
rampa.

Figura 8: Erro de interpretação de gráficos (movimento de um objeto)
Fonte: Meira & Pinheiro, 2007
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•

valores absolutos correspondentes à ordenada de um ponto no gráfico são
interpretados como a taxa de crescimento da curva naquele ponto (figura 9): os
alunos respondem que, no momento indicado pela linha tracejada, o corpo B cresce
mais rápido que o corpo A.

Figura 9: Erro de interpretação de gráficos (taxa de crescimento)
Fonte: Meira & Pinheiro, 2007

6.3.2 M159: Speed Of Racing Car

Questão M159: Speed Of Racing Car
Item 1: Qual é a distância aproximada da linha de
largada até o começo da maior seção reta da pista?
A 0,5 km
B 1,5 km
C 2,3 km
D 2,6 km
Item 2: Aonde foi registrada a menor velocidade
durante a segunda volta?
A. Na linha de largada.
B. Ao redor de 0,8 km.
C. Ao redor de1,3 km.
D. Na metade da pista

Resposta Correta

n = 82

%

80

98%

74

90%

Letra B (efetua-se o seguinte cálculo:
1,5 - 0 = 1,5 Km)

Letra C = ao redor de 1,3 Km (a
distância – dados numéricos em Km
- está contida no gráfico entre 1,2 e
1,4 Km).
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Item 3: O que você pode dizer sobre a velocidade do
carro entre os pontos 2,6 km e 2,8 km?
A. A velocidade do carro se mantém constante.
B. A velocidade do carro está aumentando.
C. A velocidade do carro está diminuindo.
D. A velocidade do carro não pode ser determinada
a partir do gráfico.
Item 4: Durante a segunda volta, qual é o
comprimento total das partes da pista nas quais o
carro andava em sua velocidade máxima?
A. Ao redor de 0,8 km.
B. Ao redor de 1,5 km.
C. Ao redor de 2,0 km.
D. Ao redor de 2,5 km.
Item 5: Aqui estão desenhos de cinco pistas: Em
qual destas pistas o carro foi dirigido para produzir o
gráfico de velocidade mostrado anteriormente?

Letra B = A velocidade do carro está
aumentando(a velocidade – dados
numéricos em Km/h - está contida no
gráfico entre 2,6 e 2,8 Km).

71

87%

72

88%

4

5%

Letra C = Ao redor de 1,5 km (efetuase o seguinte cálculo: aprox. 0,2 + 0,6
+ 0,6)

Letra B

Nos itens 1e 4 em que é necessária a utilização de algoritmos para
resolução, tivemos 98% e 88% de acertos, respectivamente. Também, nos itens 2 e 3, em
que constam números (algarismos) nas alternativas de resposta ou no enunciado, as
porcentagens foram altas (90% e 87%).

Gráfico 5: Os acertos nos 5 itens da Questão M159: Speed Of Racing Car
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De outro lado, o item 5 (gráfico 5), em que não constam dados numéricos
nem há necessidade de utilização de algoritmos indica erro de interpretação do gráfico
com apenas 5% de acertos. Existe uma forte tendência dos alunos em atribuir ao gráfico F
a resposta do item 5, denotando certa confusão entre a trajetória percorrida pelo carro, no
caso a pista, e o seu deslocamento em função do tempo. Observamos que os alunos que
marcaram a alternativa F (95%) procuraram ajustar a representação gráfica à trajetória do
carro.

6.3.3 M215: Braking

A distância aproximada para parar um veículo em movimento é igual à
soma da:
•

distância percorrida antes que o motorista comece a acionar os freios (distância do
tempo de reação)

•

distância percorrida durante a frenagem (distância de frenagem)
O diagrama em caracol abaixo apresenta a distância teórica de parada para

um veículo em boas condições de frenagem (um motorista particularmente atento, freios e
pneus em perfeitas condições, uma rua seca com um bom revestimento na superfície) e
quanto a distância de parada depende da velocidade.
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Questão M215: Braking
Item 1: Se um veículo está viajando a 110
km/h, qual a distância percorrida pelo
veículo durante o tempo de reação do
motorista?
Item 2: Se um veículo está viajando a 110
km/h, qual é a distância total percorrida
antes da parada do veículo?
Item 3: Se um veículo está viajando a 110
km/h, quanto tempo demora para que o
veículo pare completamente?
Item 4: Se um veículo está viajando a 110
km/h, qual é a distância percorrida enquanto
os freios estão sendo acionados?
Item 5: Um segundo motorista, viajando em
boas condições, pára seu veículo em uma
distância total de 70,7 metros. A qual
velocidade o veículo estava viajando antes

Resposta Correta
22,9 metros (a distância – dados
numéricos em metros - está
contida no diagrama)
101 metros (a distância – dados
numéricos em metros - está
contida no diagrama)
5,84 segundos (o tempo – dados
numéricos em segundos - está
contido no diagrama)
78,1 metros (efetua-se o
seguinte cálculo: 101 - 22,9 =
78,1)
90 Km/h (a velocidade – dados
numéricos em Km/h - está
contida no diagrama)

n=
82

%

82

100%

82

100%

82

100%

73

89%

79

96%

73

dos freios serem acionados?
Item 6: Em uma rua molhada, com todas as
outras condições constantes, a distância de
frenagem (não a distância de tempo de
reação) aumenta em 40%. Nós sabemos que
leva 57,7 m para parar um veículo viajando
a 80 quilômetros por hora em boas
condições. Qual das seguintes respostas
mostra como calcular a distância total para
parar um veículo viajando a essa velocidade
em
pista
molhada?
A 57,7 x 1,4
B (57,7 – 16,7) x 1,4
C 16,7 + (57,7 x 1,4)
D 16,7 + (57,7 – 16,7) x 1,4
Item7: Abaixo estão quatro pares de gráficos
que representam uma distância percorrida
durante o tempo de reação do motorista e a
outra a distância percorrida durante seu
tempo de frenagem. A velocidade do carro
em quilômetros por hora está mostrada no
eixo horizontal e a distância percorrida em
metros está no eixo vertical. Qual dos pares
de gráficos que é coerente com as
informações dadas no diagrama em caracol?

Letra D (efetua-se o seguinte
cálculo: 57,7 - 16,7 = 41 x 1,4 =
57,4 + 16,7 = 74,1 metros que
dentre
as
alternativas
só
podemos obter coma letra D
16,7 + (57,7 – 16,7) x 1,4.
64

78%

14

17%

Letra C
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Os itens 1,2,3 e 5 que apresentam dados numéricos nos seus enunciados
contabilizaram um alto índice de acertos (100% nos itens 1, 2 e 3 e, 87% no item 5).
Também, nos itens 4 e 6, em que em que é necessária a utilização de algoritmos para
resolução, tivemos 89% e 78% de acertos, respectivamente.

Gráfico 6: Os acertos nos 7 itens da Questão M215: Braking

Por outro lado, o item 7 (gráfico 6), em que não constam dados numéricos
nem há necessidade de utilização de algoritmos indica erro de interpretação do gráfico
com apenas 17% de acertos. Continuamos a observar as dificuldades dos alunos na
manipulação dos gráficos de funções o que nos leva a constatação de que os alunos
permanecem muito presos ao uso de tabelas numéricas de pontos arbitrários na construção
dos gráficos de funções, o que não contribui com a formação de uma ideia geral de função.
Como constatamos na abordagem dos livros didáticos adotados pelo MEC no PNLD 2012,
a imagem de função é fortemente conectada com a dominância de abordagens analíticas o
que produz o erro de interpretação quando da análise da representação gráfica. Tais
dificuldades impedem que o aluno utilize os gráficos de funções como ferramentas em
situações diversas. A maioria dos alunos marcou a letra A (83%) como se quisessem
eliminar todas as alternativas em que aparecesse uma linha reta, pois procuraram ajustar a
representação gráfica ao diagrama em caracol.
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6.3.4 M523: Lighthouse

Os faróis são torres com um sinal de luz na parte superior, que ajudam os
navios a encontrarem seus caminhos à noite quando estão navegando próximos ao litoral.
O farol envia sinais luminosos em sequencia regular e fixa. Cada farol possui a
sua própria sequencia.
No diagrama abaixo, podemos observar o padrão de um determinado farol. Os
sinais luminosos alternam-se com períodos de escuridão.

Trata-se de uma sequencia regular. Após um certo tempo, a sequencia se
repete. A duração de uma sequencia completa, antes que ela comece a se repetir, chama-se
período. Quando se determina o período de uma sequencia, é fácil estender o diagrama
para os segundos, minutos ou, até mesmo, as horas seguintes.

Questão M523: Lighthouse
Item 1: Qual das opções a seguir
corresponderia ao período da sequencia
desse farol ?
A 2 segundos.
B 3 segundos.
C 5 segundos.
D 12 segundos

Resposta Correta

n = 82

%

Letra C = 5 segundos (o período
– dados numéricos em
segundos - está contido no
diagrama)

58

71%
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Item 2: Por quantos segundos o farol
envia sinais luminosos durante 1 minuto?
A4
B 12
C 20
D 24

Letra D = 24 segundos (efetuase o seguinte cálculo: 5
segundos = 2 sinais luminosos
por dois segundos então em 1
minuto (60s = 5s x 12) teremos,
2 x 12 = 24 segundos)

Item 3: No diagrama abaixo, desenhe um
gráfico de uma sequencia possível para
um farol que emite sinais luminosos
durante 30 segundos a cada minuto. O
período desta sequencia deve ser igual a
6 segundos.

O gráfico deve mostrar uma
sequencia de luz e de escuridão
com sinais luminosos de 3
segundos a cada 6 segundos e
com um período de 6 segundos.
Isto pode ser feito de diversos
modos.

49

60%

23

28%

O item 1 que apresenta dados numéricos em todas as suas alternativas de resposta
teve 71% de acertos. Já o item 2, em que em que é necessária a utilização de algoritmos
para resolução, tivemos 60% de acertos.

Gráfico 7: Os acertos nos 3 itens da Questão M523: Lighthouse

77

A tabulação das respostas do item 3 (gráfico 7), em que não constam dados
numéricos nem há necessidade de utilização de algoritmos indica erro de interpretação na
confecção do gráfico com apenas 28% de acertos. Observamos aqui neste item que solicita
a confecção de um gráfico, a mesma dificuldade verificada nos itens das questões
anteriores em que era necessária a análise do gráfico correspondente. Isto provavelmente
ocorre por uma das duas causas: ou porque os professores de matemática/autores de livros
didáticos ainda não atribuem aos gráficos de funções o papel de construtor de conceitos
além de ilustrador de aulas/páginas de livros, ou por serem as atividades gráficas mais
difíceis por pressuporem fortemente a intuição matemática, necessitando assim serem
adquiridas por um processo de ensino-aprendizagem melhor trabalhado com mais tempo e
maior dedicação, o que talvez interfira no cumprimento do currículo proposto pela unidade
escolar.

6.3.5 M836: Postal Charges

As tarifas postais em Zedelândia são calculadas em função do peso dos
itens enviados (arredondando-se para o número inteiro de gramas mais próximo), como
mostra a tabela:
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Questão M836: Postal Charges

Resposta Correta

n = 82

%

31

38%

68

83%

Item 1: Qual dos seguintes gráficos melhor Letra C (o valor é fixo
representa as tarifas postais de Zedelândia? para um determinado
(O eixo horizontal representa o peso em intervalo de peso)
gramas e o eixo vertical, a tarifa em zeds.)

Item 2: João quer enviar a um amigo dois
itens pesando respectivamente 40 gramas e
80 gramas. De acordo com as tarifas postais
de Zedelândia, determine se fica mais
barato enviar os dois itens como uma única
remessa ou enviar os itens como duas
remessas separadas. Mostre os cálculos
relacionados aos custos de cada caso.

Fica mais barato enviar
os itens como duas
remessas
separadas
(efetua-se o seguinte
cálculo: enviar em única
remessa: 1,75. enviar em
duas remessas: 0,69 +
1,02 = 1,71).

Nesta questão, enquanto o item 2, em que em que é necessária a utilização de
algoritmos para resolução, tivemos 83% de acertos, o item 1 (gráfico 8), em que não
constam dados numéricos nem há necessidade de utilização de algoritmos indica erro de
interpretação do gráfico com apenas 38% de acertos.

Gráfico 8: Os acertos nos 2 itens da Questão M836: Postal Charges
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Neste item, os alunos deveriam representar os dados da tabela através de
pontos, no plano cartesiano (o eixo horizontal representa o peso em gramas e o eixo
vertical, a tarifa em zeds), utilizando o quadriculado que lhes foi fornecido. A maior parte
errou esta questão, porque construiu um gráfico sem interrupções, ou seja, uniram os
pontos representados no plano cartesiano fazendo um traçado contínuo.
Havíamos previsto tal representação gráfica, porém, esperávamos que apenas
alguns alunos o fizessem dessa forma e não, a maioria (83%). Isto parece ser devido ao
ensino atual, pois, em geral, os gráficos apresentados em sala de aula são curvas (gráficos
sem interrupções). Por isso, para muitos alunos, basta que haja alguns pontos, num gráfico,
para uni-los. Além disso, para alguns, apenas os pontos não representam um gráfico o que
os leva a ideia de que bastam os dados numéricos para unir os pontos, não importando se a
variável é discreta ou contínua.

6.4 REDUÇÃO DOS LUGARES
Admitindo-se que toda a construção de conceitos parte de um locus discursivo, ou
ponto de vista consensual tendente à unanimidade, o uso do lugar-comum (topos)
constituiria, assim, um ponto de partida discursivo utilizado pelo orador no seu esforço
persuasivo. Para ele, tal método é adequado, uma vez que se vale de ideias claras e
simples, sob as quais cujas máximas tendem à universalidade. De acordo com Perelman &
Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), três lugares (topói) merecem atenção especial na
argumentação, os lugares da quantidade (que atribui prevalência à superioridade numérica
e de resistência temporal); os lugares da qualidade (que valorizam a exclusividade, o
ineditismo, a escassez e a intangibilidade); os lugares da ordem (que privilegiam gênese
em detrimento do resultado). Apesar de identificarmos estes lugares mais gerais aceitos
pelos interlocutores nos três grupos pesquisados, Perelman & Olbrechts-Tyteca relatam
que poder-se-ia pensar em “reduzir todos os lugares aos de uma única espécie” (Perelman
& Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 105) por meio de “acordos, próprios dos partidários
de uma disciplina particular” ([1958], 2005, p. 112) como, no nosso estudo, a matemática.
Tais acordos “constituem o corpus de uma ciência ou de uma técnica, podem resultar de
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certas convenções ou da adesão a certos textos, e caracterizam certos auditórios” ([1958],
2005, p. 112).
No nosso estudo identificamos este acordo nos topói (lugares) I, II e III permitindo
a redução dos três lugares (três argumentações) aos de uma única espécie: uma
representação social hegemônica. Esse acordo já anteriormente teria sido estabelecido,
mesmo antes dos três grupos estudados, pois desde o início as professoras dos anos iniciais
ensinam, quando conseguem, as quatro operações e a matemática se apresenta como se
fosse tão somente cálculo. Depois, nos anos subsequentes essa mesma representação é
reforçada pelos professores de matemática. Os estudantes começam a aprender a
matemática muito antes de estarem na universidade, quando são licenciandos, quando
afetivamente se ligam à disciplina e aprendem que ela tem por centro o cálculo, a
representação social da matemática como cálculo encontra-se difundida por toda a
sociedade, é uma representação social hegemônica. Não há, de fato, diferença específica
entre os três grupos institucionais pesquisados, apenas o lugar social em que se encontram,
mas dizem o mesmo: a matemática é um cálculo. Assim, a matemática significa calcular,
ser bom em cálculo. É fundamentalmente a difusão da representação da matemática como
se cálculo fosse.
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7 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONALIZADA DA MATEMÁTICA

Por mais diversos que sejam os fins perseguidos pela ação e pelo pensamento
(modificar os objetos inanimados, os vivos e a si próprio, ou simplesmente compreendêlos), o sujeito procura evitar a incoerência e, tende, pois, sempre na direção de certas
formas de equilíbrio, mas sem jamais atingi-las por completo, apenas momentaneamente
por etapas provisórias. Mesmo no que concerne às estruturas lógicas matemáticas cujo
fechamento assegura a estabilidade local, este acabamento se abre, constantemente sobre
novos problemas construídos sobre os procedentes. Para Piaget (1976 [1975], p. 156), “a
ciência mais elaborada permanece, assim, num vir-a-ser contínuo e, em todos os domínios,
o desequilíbrio desempenha papel funcional de primeira importância enquanto
necessitando de reequilibrações”.
A distinção dos três grupos pesquisados conforme os topói (lugares) neste
trabalho, embora eles sejam pouco separáveis, estão diretamente relacionados às três
condutas de equilíbrio74:
•

a conduta α:

o equilíbrio das relações entre o sujeito e os objetos

(licenciandos/currículo dos cursos de matemática);
•

a conduta β:

o equilíbrio das coordenações entre esquemas ou entre

subsistemas de esquemas que domina os conhecimentos lógico-matemáticos
(professor/livro didático);
•

a conduta δ: o equilíbrio geral entre o todo e as partes, logo entre as

diferenças dos esquemas ou dos subsistemas e sua integração num sistema total
(autores do PISA/questões do PISA).
Quando surge um fato novo, pode, segundo o caso, não se produzir nenhuma
modificação no sistema ou, ao contrário, constituir uma perturbação: por exemplo, uma
característica que a experiência evidencia e que contradiz a descrição anterior do sujeito;
um objeto inesperado não classificável numa classificação anteriormente adotada; uma
relação não integrável num esboço de seriação até então insuficiente, etc. Nestas últimas
situações, a reequilibração que se produz em seguida ao desequilíbrio assim provocado
74

Para Piaget (1976 [1975], p.64), “três condutas [α, β e δ] podem ser distinguidas, quanto às relações entre
as modificações e as compensações”.
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será obtida por uma conduta α visto que se trata de uma pequena perturbação vizinha do
ponto de equilíbrio, a compensação será obtida por uma simples modificação introduzida
pelo sujeito em sentido inverso da perturbação em questão. Por exemplo, os licenciandos,
acostumados a ouvir do professor que a matéria está corrida por que ele tem que atender ao
currículo e à prova do Enade75, ficarão constrangidos ao verificarem na escola onde
realizam o estágio de prática de ensino que o que tem que lecionarem é justamente o que
não foi visto em seu curso de licenciatura em matemática, o que constitui para eles, uma
perturbação. Os licenciandos levam em consideração este “choque inicial” – resultado de
uma aparente incompatibilidade entre teoria e prática – mas deformando-o de modo a
submetê-lo ao esquema retido para a descrição (os exemplos são inúmeros: “sou apenas
um estagiário”; “isto deve ser a regra”; “quando eu me formar, vou fazer diferente deste
professor”; “não dei sorte ao cair nesta escola”; “se meu estágio fosse em outra escola seria
diferente”). É evidente que estas reações de tipo α são apenas parcialmente
compensadoras, e, por conseguinte, o equilíbrio que delas resulta permanece muito
instável.
A conduta β consistirá, ao contrário, em integrar no sistema o elemento
perturbador surgido do exterior, constituindo então a compensação, não mais em anular a
perturbação ou a rejeitar o elemento novo, para que ele não intervenha no interior do
conjunto já estruturado, mas em modificar o sistema por “deslocamento de equilíbrio” até
tornar assimilável o choque inicial do licenciando, agora professor de matemática. A
descrição será assim melhorada, pois uma explicação causal refutada pelo choque inicial
será completada ou substituída por outra levando em conta o novo fator (“agora
compreendo, na licenciatura meu professor seguia o currículo e agora tenho que seguir o
livro didático”; “além do currículo, tenho que seguir o livro didático”; “o currículo é meu
passo a passo e para cumpri-lo, sigo o livro didático”). Em suma, o que era perturbador
torna-se variação dentro de uma estrutura reorganizada, graças às relações novas que unem
o elemento incorporado – o livro didático - àqueles que já estavam organizados. O livro
75

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos procedimentos de avaliação do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e visa o acompanhamento do processo de
aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos
nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação; suas habilidades para ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e competências para compreender temas exteriores ao âmbito
específico da profissão escolhida, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
Em 2012, o Enade avaliou os estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado
Executivo, Turismo, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística,
Marketing e Processos Gerenciais.
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didático atua assim, como um “mecanismo compensador” (Piaget, 1976 [1975], p. 66)
integrando ou interiorizando as perturbações no sistema cognitivo em jogo, ou seja, as
condutas β as transformam em variações internas, que são suscetíveis de compensações
ainda parciais, mas bem superiores às do tipo α.
A conduta δ consistirá em antecipar as variações possíveis, as quais perdem, na
qualidade de previsíveis e dedutíveis, sua característica de perturbações e vêm inserir-se
nas “transformações virtuais” (idem) do sistema. É assim que, ao analisarmos as questões
do PISA e nos depararmos com o baixo índice de acertos nas questões que não envolvem
cálculos matemáticos, isto não se constituiu de mais uma perturbação, porque estas
transformações podiam ser inferidas (lembremo-nos da conduta α dos licenciandos e da
conduta β dos professores do ensino médio). Neste sentido, estamos diante de uma
situação, em certo sentido comparável às de uma modificação perturbadora e de sua
compensação, mas a grande diferença entre esses casos é que o sentido da condensação é,
por conseguinte, o de uma simetria inerente à organização o sistema, e não mais de uma
eliminação das perturbações.
Mais precisamente, este último caso é aquele em que, pelas respostas obtidas
dos licenciandos e dos professores no questionário, há antecipação de todas as suas
transformações possíveis. Sua simetria equivale, então, a uma compensação completa
correspondente às respostas das perguntas do questionário (“a matemática é...” e “a
matemática é caracterizada, principalmente, por...”) e as questões do PISA elimina, assim,
qualquer contradição que emane de fora, como de dentro, enquanto que sua necessidade
intrínseca ultrapassa o nível das simples resultantes entre fatores opostos mas contingentes
na direção de uma institucionalização.
Nesta incorporação dos fatores inicialmente perturbadores e que terminam por
fazer parte das condutas dos licenciandos, dos professores e dos autores das avaliações de
matemática do PISA constatamos um “acordo no campo do preferível” (Perelman &
Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 95) aceitos pelos interlocutores nos lugares de
argumentação (topói I, II e III) que nos fornece uma REPRESENTAÇÃO SOCIAL
INSTITUCIONALIZADA DA MATEMÁTICA.
Mas, como são representações sociais, pergunta-se: o que se considera
desejável, preferível?
A concepção que as pessoas tem do real pode, em largos limites, variar conforme
as opiniões filosóficas professoradas. Entretanto, na argumentação, tudo o que se
presume versar sobre o real se caracteriza por uma pretensão de validade para o
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auditório universal. Em contrapartida, o que versa sobre o preferível, o que nos
determina as escolhas é não é conforme uma realidade preexistente, será ligado a
um ponto de vista determinado que só podemos identificar com o de um
auditório particular, por mais amplo que seja (Perelman & Olbrechts-Tyteca
([1958], 2005), p. 74).

Quando estamos falando sobre um acordo prévio entre licenciandos,
professores e autores de questões do PISA estamos nos referindo a acordos próprios dos
partidários de uma disciplina particular, no caso a matemática. Tais acordos constituem o
corpus de uma ciência, podem resultar de certas convenções e/ou condutas (lembremo-nos
das condutas α, β e δ), e caracterizam certos auditórios.
Esses auditórios se distinguem em geral pelo uso de uma linguagem técnica que
lhes é própria. É nas disciplinas formalizadas que essa linguagem se diferencia
ao máximo daquela que, por outro lado, os membros de semelhante auditório
utilizam em suas relações diárias e compreendem enquanto membros de um
auditório mais geral (Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958], 2005), p. 112).

Os algoritmos, que se deseja tornar tão unívocos quanto possível no contexto
da matemática, acabam por resumir um conjunto de conhecimentos, de regras e de
convenções, cuja ignorância faz com que sua compreensão, enquanto signos simplesmente
técnicos, escape inteiramente aos “que não nasceram para matemática”, mas que basta aos
alunos para atenderem ao currículo de licenciatura, ao livro didático e às questões de
matemática do PISA.
O esquema ou estrutura de implicações, os processos inferenciais próprios das
representações sociais, não seriam os da lógica, do encadeamento de proposições
ou conceitos, mas ligações entre o que se considera preferível, desejável ou de
maior valor. Há encadeamento implicativo, inferências a partir de premissas,
porém essas são o que se considera desejável, preferível ou de maior valor para o
grupo social (MAZZOTTI, 2008b, p. 97)

Mas o que seria preferível, desejável ou de maior valor para o grupo social
objeto de estudo neste trabalho?
Voltemos ao estudo dos grupos estudados nos lugares de argumentação (topói
I, II e III). Observamos que no lugar da quantidade, uma perturbação, de início
experimentada como exterior e dando, então, lugar a uma certa anulação (conduta α dos
licenciandos), provoca a seguir, no lugar da qualidade, uma acomodação dos esquemas do
sujeito (conduta β dos professores) e é, no lugar da ordem, finalmente interiorizada na
forma de variação interna do sistema (conduta δ dos autores das questões do PISA). Para
Piaget, este processo α → β → δ pode ser considerado como comportando raízes
biológicas.
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A sucessão de condutas α a β constitui, do ponto de vista cognitivo, uma
passagem do exógeno (variação constatada empiricamente) ao endógeno (a
mesma variação reconstruída operatoriamente) e uma tal passagem acha sua
defesa no fenômeno biológico corrente que chamamos de “fenocópia”, tal
fenômeno se define, de fato, como a substituição de um fenótipo devido às
pressões do meio por meio de um genótipo devido às atividades gênicas do
organismo, que reproduz, então, de maneira endógena os caracteres do fenótipo
inicial (PIAGET, 1976 [1975], p. 174).

Piaget (2000 [1967]) partiu de experimentos de estudo das variações no
tamanho da concha de moluscos. Verificou que as raças que habitavam locais com águas
tranquilas possuíam uma concha mais alongada enquanto as que habitavam locais com
águas agitadas possuíam conchas mais achatadas. Quando os descendentes dos indivíduos
com conchas alongadas eram criados em locais de águas agitadas eles também
desenvolviam conchas mais achatadas, pois faziam um maior esforço com a concha para
fixarem-se nas paredes rochosas dos lagos, fato este que afetava o desenvolvimento da
concha que se adequava à forma geral do corpo. Ao contrário, os descendentes de
indivíduos com conchas achatadas, quando criados em águas tranquilas, desenvolviam
conchas alongadas, pois não necessitavam fazer muito esforço para fixação.
No âmbito desta pesquisa, a elaboração de formas interiorizadas (operatórias)
apenas de questões matemáticas que envolvem algoritmos e dados numéricos pelo aluno
de matemática (lembremo-nos do topói III) corresponderia à mesma estratégia da
fenocópia, que, a partir das interações de natureza empírica em que os mesmos
correspondessem a reações fenotípicas iniciais, se interiorizaria engendrando as formas
operatórias, estas sendo comparadas às estruturas genotípicas.
As pressões do meio, sejam por parte do estagiário (licenciando em
matemática), do professor de matemática ou do autor das questões de matemática do PISA,
procuram reproduzir no aluno o que é preferível, o que é desejável para o grupo: que os
alunos se tornem MÁQUINAS DE CALCULAR.
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8 CONCLUSÕES

A pesquisa realizada até aqui foi longa e permeada por várias atividades e
inúmeras interações. Neste percurso, muitos desequilíbrios ocorreram nos sistemas de
significações e mecanismos de ações do pesquisador. Desenvolver uma tese em Educação
voltada para a Educação Matemática requer novas aprendizagens a cada dia e muitas
desconstruções de conceitos e paradigmas acomodados em nossa mente. A cada disciplina
ou seminário, novas ideias causaram desequilíbrios e muitas regulações e compensações ao
mesmo tempo em que muitos debates contribuíram para que uma implicação significante
fosse estabelecida.
Ao longo desta tese, mais do que encontrar respostas definitivas, levantaram-se
algumas questões, como que legitimando uma ideia isomórfica entre a pessoa e a ciência
repouse numa construção progressiva de si próprio com base numa psicogênese
envolvendo a perseguição de objetivos e a conciliação destes. De fato são as questões na
ciência que a fazem avançar, e a Educação Matemática não constitui a exceção à regra.
Cada investigação de um lado responde a algumas questões, pelo menos ao problema
científico que a orienta e estrutura. Todavia, e de outro lado, é no seio do desenvolvimento
da investigação que novas questões se edificam, pois os próprios resultados e, muitas
vezes, as suas interpretações levantam questões.
E, de fato, foi nesta situação que a investigação aqui descrita nos envolveu. De
um lado, a ideia inicial era estudar o conceito de função, dificuldade esta identificada na
análise de 35 dissertações e teses analisadas. De outro lado, identificamos que esta
dificuldade não estava atrelada exclusivamente ao objeto matemático função, seja por
alunos e/ou professores, mas sim, como os atores sociais conduzem o problema da
especificidade dos conhecimentos lógico-matemáticos em geral, o que nos levou a
formular a Hipótese Geral de Estudo deste trabalho: Os atores sociais, licenciandos e
professores de Matemática, consideram a Matemática uma máquina, um sistema de
cálculos por si só, com valor intrínseco e que seu ensino é fazer do aluno um calculista,
uma máquina de calcular.
No percurso para verificar a pertinência daquela hipótese, vale aqui ressaltar
que entendemos conhecimento como uma relação que integra sujeito e objeto, não mais
como "indivíduo" e "meio", uma vez que se trata do "sujeito do conhecimento" que se
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depara com um obstáculo (objectum) cognitivo/afetivo, mas sim, um sujeito cognoscitivo
que constrói uma operação na perspectiva de explicar algo que se observa e sobre o qual
um sujeito cognoscitivo constrói uma operação. O sujeito do conhecimento é um coletivo,
não uma pessoa, mas um conjunto de indivíduos que cooperativamente procura resolver o
"problema" (objectum) que é uma questão relevante, significativa. Neste sentido, surgem
duas posições opostas no problema teórico do conhecimento: de um lado, a que implica o
conhecimento ao pensamento, cujas estruturas a priori envolvem o objeto da percepção e
vivência do sujeito, compondo, assim, a realidade cognoscível e; de outro lado, aquela que
condiciona o conhecimento à experiência que é, neste segundo ponto de vista,
determinante das estruturas do pensamento. Em outras palavras, o problema central do
conhecimento desloca-se, entre dois extremos, das condições e estruturas inatas ao
organismo/sujeito do conhecimento (inatismo76) às condições e estruturas determinadas
pelo meio/objeto do conhecimento (empirismo77). Piaget demonstrou as insuficiências de
uma e outra posição. Assim, para Piaget, é possível identificar a condição dialética que se
estabelece entre "sujeito do conhecimento" que se depara com um obstáculo (objectum)
cognitivo/afetivo, em um sistema de ações recíprocas que se auto-regula por equilibrações
mais e mais complexas. Em outras palavras, a epistemologia genética sustenta que o
desenvolvimento mental acontece, tendo como centro um processo dialético de interação
entre
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e, assim, conduz o crescimento cognitivo, na geração de

novos e mais complexos esquemas e estruturas.
Uma forma de equilibração estudada por Piaget (1986) e que nos interessa
diretamente é a que liga o real ao possível e ao necessário. Piaget demonstra a relação entre
as fases de evolução do possível e do necessário e as etapas de evolução das operações.
Não são estas que determinam àquelas, mas, ao contrário, a construção de possibilidades e
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O inatismo sustenta que as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos,
conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Tal concepção motivou um tipo de ensino que
acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e
organizando-o.
77
Os empiristas acreditavam que as informações se transformam em conhecimento quando passam a fazer
parte do hábito de uma pessoa. Absorvidos tal como uma esponja retém líquido, os dados aprendidos são
acumulados e fixados - e podem ser rearranjados quando outros conteúdos mais complexos aparecem. A
mente humana é definida como uma tabula rasa, um espaço vazio a ser preenchido.
78
As estruturas de “assimilação”, na qual o ambiente interno do sujeito impõe a sua própria estrutura de ação
na interação sujeito - meio ambiente.
79
Estruturas de “acomodação”, em que certos aspectos do ambiente externo são aceitos pelo sujeito e
dirigem a interação.
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necessidades é que dirige o movimento da construção das operações: os possíveis
engendram diferenciações e as necessidades, as integrações.
Uma primeira fase do desenvolvimento é a da indiferenciação: toda realidade é
o que é porque ela “deve” ser assim. Piaget (1986) chama de “pseudo-necessidade” a esta
indiferenciação inicial do real e do necessário, e daí as limitações do próprio possível que,
do mesmo modo, também se diferencia pouco do real, conforme os exemplos:
Exemplos na criança: um quadrado deve estar assente sobre um dos seus lados
senão já não é um quadrado, ou a lua só brilha à noite, porque essa é a sua lei e
“não é ela que manda”. Exemplos da história: toda a geometria deve ser
euclidiana, toda a álgebra deve ser comutativa, etc. (INHELDER, B; GARCIA,
R; VONÈCHE, J., 1978, p. 18).

A segunda fase é a fase das diferenciações por multiplicação dos possíveis e
conquista das necessidades devidas às composições estruturais. Quanto à terceira fase, que
é da integração, apresenta este duplo interesse de que o real enquanto conjunto dos “fatos”
é progressivamente absorvido nos seus dois polos, mas, ao mesmo tempo, enriquecido:
enquanto cada transformação tende a ser concebida como uma atualização no seio de um
conjunto de variações intrínsecas possíveis, os sistemas que constituem estas, são fonte de
estruturas cujas composições fornecem as razões necessárias dos estados de fato.
Mas, como podemos atingir o equilíbrio do possível e do necessário (relações
necessárias entre possíveis), ou seja, os equilíbrios entre diferenciações e integrações que
se constituirão o instrumento das reequilibrações na abertura para novos possíveis?
Esta abertura para novos possíveis dar-se-ia pelas ligações entre os
significados, por uma implicação significante que influencia diretamente as condutas. Para
Piaget, as operações mentais possuem sempre um viés de significação, pois “a operação
não é uma representação de uma ação: ela é, falando francamente, ainda uma ação, visto
que é construtora de novidades, mas é uma ação “significante” e não mais física, porque os
meios que utiliza são de natureza implicativa e não mais causal” (PIAGET, 1977 [1974], p.
178).
Assim, para Piaget (idem), a implicação significante refere-se, essencialmente,
a uma implicação de sentido amplo, cuja função é a conexão entre significados. Esta
conexão entre significados é que também encontramos nas representações sociais.
Segundo Mazzotti (2008b, p. 97), citando Moscovici (1976, p. 48),
[As representações sociais são] sistemas que têm uma lógica e uma linguagem
particulares, uma estrutura de implicações que se sustentam mais nos valores do
que em conceitos. Um estilo de discurso próprio. Não as consideramos como
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“opiniões acerca de” ou “imagens de”, mas como “teorias”, “ciências coletivas”
sui generis, destinadas à interpretação e fabricação do real.

Esta estrutura de implicações pode ser entendida como o arranjo capaz de
prover o dinamismo da lógica operatória, mas o modelo de significação é a organização
que o sujeito elabora em função dos conteúdos e dos significados. Nos licenciandos,
professores e “professores-autores” das questões do PISA uma mesma estrutura de
implicações possibilita uma conduta equivalente para com o que é preferível e desejável
dos alunos sobre a especificidades dos conhecimentos lógico-matemáticos em geral,
incluindo-se aqui, é claro, o conceito de funções.
Quando Piaget (1977 [1974]) introduz o conceito de implicação significante,
ele o faz para exprimir a existência de uma lógica própria das ações e dos significados. Se
de um lado a estrutura representa as condições de possibilidade das operações lógicomatemáticas que amparam a elaboração dos significados, de outro, os conteúdos do
pensamento resistem à assimilação de operações puramente lógicas.
Para Piaget [e porque não, também, Moscovici], os nossos conhecimentos não
provêm nem da sensação nem das percepções isoladas, mas da ação inteira da qual a
percepção constitui somente a função de sinalização. Não se conhece o obstáculo
(objectum) cognitivo/afetivo senão agindo sobre ele e transformando-o de duas formas
possíveis: modificando sua posição, movimento, propriedades para explora-lo (ação física)
ou enriquecendo o objeto com propriedades e relações novas que conservam as suas
propriedades ou relações anteriores, completando-as através de sistemas de classificações,
ordenações, estabelecimento de correspondências, enumerações ou medidas (ação lógicomatemática). Os nossos conhecimentos corresponderiam então, “por um lado, à substância
simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância”
(MOSCOVICI, 1976, p. 39).
Com a análise das cinco questões do PISA, parece que os professores-autores
procuram “fisicar” a matemática, esquecendo-se (talvez, propositadamente) que existam
duas espécies de experiências: a física e a experiência lógico-matemática.
A experiência física consiste em agir sobre os objetos para obter um
conhecimento por abstração das relações que os tornam tal como aparecem. A experiência
lógico-matemática consiste em agir sobre o obstáculo (objectum) cognitivo/afetivo, mas
com abstração dos conhecimentos a partir da reflexão acerca das ações do sujeito,
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tornando-as gerais, como são os algoritmos (regras de composição), as operações de
classificação, de ordem e topológicas.
Haveria, então, interação entre professores e alunos acerca dos conceitos
matemáticos? Certamente há uma interação social. Todavia, no geral, não compartilham
significados que permitam uma cooperação cognitiva que promova o desenvolvimento dos
alunos, nem mesmo do professor. Os problemas do ensino da matemática requerem uma
análise do que se considera ser relevante para ser ensinado, o preferível, o desejável.
Esta análise passa, necessariamente, pelas representações sociais, apesar do
próprio Moscovici (1978, p. 41) destacar que “a realidade das representações sociais é fácil
de apreender, não o é o conceito”, pois ao que parece “padece de um conteúdo demasiado
amplo e mal definido. Não é facilmente apreendido intuitivamente e só ganha sentido
graças ao uso concreto” (Moscovici, 1984 apud Semin, 2001, p. 207).
O estudo realizado nos lugares de argumentação (topói I, II e III) e que
relacionamos às três condutas de equilíbrio α, β e δ é atualizado nas representações sociais
da matemática que circulam, entrecruzam-se e cristalizam-se sem cessar por meio dos
licenciandos, professores e “professores-autores” das questões de matemática do PISA.
Estes lugares constituem as premissas mais gerais, os primeiros acordos no campo do
preferível, dos quais todos os outros podem ser deduzidos e, no estudo em questão
apresenta-se

como

o

“uso

concreto”

de

uma

REPRESENTAÇÃO

SOCIAL

INSTITUCIONALIZADA DA MATEMÁTICA.
Em suma, o ensino da matemática é socialmente instituído e sustentado por
meio de provas e exames, em especial os extraescolares como o PISA. Assim se constituiu
um conjunto de proposições que distorcem os significados dos conceitos, pois estes devem
(imperativo) atender o que se considera desejável ou preferível ter e fazer. Neste sentido,
os livros didáticos de matemática são metáforas das ciências, pois são espécies diferentes:
os conhecimentos lógico-matemáticos são procedimentos que constituem argumentos
confiáveis; os livros didáticos são um repositório de conhecimentos das ciências, mas não
expõem como os alcançar.
Mas não constituem um sistema de implicações significantes própria da
Matemática. Estas compõem, conforme Piaget (1977 [1974], p. 179), um sistema que
“fornece um elemento que não é compreendido, nem nos objetivos, nem nos meios
empregados: é a determinação das razões, sem as quais os sucessos representam apenas
fatos sem significados”. No entanto, no ensino da matemática, a implicação significante,
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ou as suas razões conduzem a afirmar que os alunos tornem-se MÁQUINAS DE
CALCULAR. E isto tanto no discurso do estagiário (licenciando em matemática), quanto
no do professor de matemática ou do “professor-autor” das questões de matemática do
PISA.
Assim, a representação institucionalizada de ensino de Matemática, bem como
dessa disciplina, coordena-se e condensa-se na metáfora MÁQUINA DE CALCULAR,
que se estende em uma rede de significados que se amplia por todos os lados, desde um
modo de ensino repetitivo para fixar os procedimentos de cálculo, mesmo que não se saiba
seus fundamentos conceituais até a redução de toda a Matemática ao cálculo, deixando de
lado um imenso território de problemas conceituais. Em certo sentido, é a vitória do
programa de Frege, como vimos no primeiro capítulo, A Virada Linguística.
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APÊNDICE A: O CONCEITO DE FUNÇÃO EM 35 DISSERTAÇÕES/TESES
QUADRO IX: O CONCEITO DE FUNÇÃO EM 35 DISSERTAÇÕES/TESES 2003/2011
Nº /
ANO

TÍTULO /
PROGRAMA

AUTOR /
ORIENTADOR

ABORDAGEM

1/
2003

CONCEITO DE FUNÇÃO:
UMA ABORDAGEM DO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
UTILIZANDO-SE O
COMPUTADOR COMO
RECURSO DIDÁTICO
/
Mestrado. CENTRO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECN. DE
MINAS GERAIS TECNOLOGIA

CONSTANTINO
VERÍSSIMO DOS
SANTOS FILHO

A análise das informações foi desenvolvida
pelo discurso dos professores e alunos, bem
como a observação no laboratório de
informática, durante as aulas práticas e nas
aulas expositivas, em sala de aula. A conclusão
é que a utilização do computador já é uma
preocupação por parte dos professores, que
aceitam a sua presença como auxiliar de
aprendizagem. Especificamente, quanto à
função há relevantes contribuições para o
auxílio ao aluno, no entendimento do conceito
de função, principalmente pela diversificação
da sua representação (visual, algébrica,
numérica), especialmente no estudo gráfico,
através do qual podem-se extrair as principais
propriedades da função.
A análise foi realizada utilizando-se os
diversos recursos disponíveis no texto,
relativos ao estudo de funções como: a
definição de função, as ilustrações, os
exemplos, os exercícios e a contextualização.
Verificam-se mudanças de abordagem
constantes nos livros-didáticos. com as
propostas curriculares vigentes.

/
João Bosco Laudares

2/
2004

O ESTUDO DE FUNÇÕES
À LUZ DAS REFORMAS
CURRICULARES:
REFLEXOS EM LIVROSDIDÁTICOS
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO - EDUCAÇÃO

TERCIO GIRELLI
KILL
/
Circe Mary Silva da
Silva Dynnikov

3/
2005

A CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO DE FUNÇÃO
EM ATIVIDADES
INTEGRADAS ENTRE A
MATEMÁTICA E A
FÍSICA
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA

MARLUSA
BENEDETTI DA
ROSA
/
João Bernardes da
Rocha Filho

A presente pesquisa tem como objetivo
investigar o efeito das atividades integradas
entre as disciplinas de Matemática e Física na
construção do conceito de função. O foco
principal da pesquisa consistiu em identificar
as contribuições que a implementação das
atividades integradas trouxeram para a
conceitualização das funções. Partindo de uma
análise histórica do conceito de função e de
pesquisas sobre o tema funções, avaliamos a
aprendizagem dos alunos sob a luz da teoria
dos Campos Conceituais proposta por Gèrard
Vergnaud.
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4/
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Utilização de Diferentes
Registros de Representação:
Um Estudo Envolvendo
Funções Exponenciais
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
LONDRINA - ENSINO DE
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

NILCÉIA REGINA
FERREIRA
DOMINONI
/
Lourdes Maria Werle
de Almeida

Este estudo propõe verificar se a utilização de
uma sequencia didática que considere o
tratamento, a conversão e a coordenação dos
diferentes Registros de Representação da
Função Exponencial contribui para a
apreensão do objeto matemático Função
Exponencial. Com a análise das produções dos
alunos, infere-se que as atividades envolvendo
o tratamento, a conversão e a coordenação dos
diferentes
registros
de
representação
contribuem para a apreensão do conceito
Função Exponencial.

5/
2006

SABERES DOCENTES
SOBRE O TEMA
FUNÇÃO: UMA
INVESTIGAÇÃO DAS
PRAXEOLOGIAS
/
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UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

RENATA ROSSINI
/
Saddo Ag Almouloud

6/
2007

NARRATIVAS NO
ENSINO DE FUNÇÕES
POR MEIO DE
INVESTIGAÇÕES
MATEMÁTICAS
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO/RIO
CLARO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

MARCIO UREL
RODRIGUES
/
Rosana Giaretta
Sguerra Miskulin

7/
2008

O CONHECIMENTO DO
PROFESSOR DE
MATEMÁTICA SOBRE O
CONCEITO DE FUNÇÃO
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - ENSINO DE
MATEMÁTICA

CLAUDIO BISPO DE
JESUS DA COSTA
/
Claudia Coelho de
Segadas Vianna

Esta pesquisa trata das concepções e
dificuldades de um grupo de professores sobre
o conceito de função, da superação das
mesmas ao longo de um processo de formação
continuada. O fundamento teórico baseou-se
na Teoria Antropológica do Didático de
Chevallard (1999) para modelar o conceito de
função em termos de Organização Matemática
e Organização Didática, associadas às
concepções de função: interdependência de
grandezas, máquina de entrada e saída,
expressão analítica, padrão de regularidade de
sequencias geométricas, correspondência entre
conjuntos.
A
presente
pesquisa
apresenta
as
possibilidades
didático-pedagógicas
das
narrativas
por
meio
da
perspectiva
metodológica das Investigações Matemáticas
no ensino do conceito de Função. Com essas
perspectivas, buscamos responder a seguinte
questão de investigação: “Quais são as
possibilidades
didático-pedagógicas
das
narrativas no contexto do ensino de funções?”
Desta maneira, objetivamos investigar e
ressaltar
as
possibilidades
didáticopedagógicas das narrativas no processo de
ensinar e aprender Funções.
Nesta pesquisa foi abordado o conhecimento
do professor sobre o conceito de função. O
Trabalho verificara compreensão do conceito
de função sob aspectos que consideramos
relevantes, segundo nosso referencial teórico,
na apropriação deste conceito. Nas entrevistas
verificamos que alguns desses aspectos ainda
não eram dominados por certos professores,
mesmo tendo aprendido ou revisto teoremas e
estruturas pertencentes à Matemática avançada
durante o curso. Observamos que algumas
crenças e afirmações sobre determinados
aspectos deste conceito foram mantidas, assim
como certos procedimentos ou argumentos
utilizados na resolução das questões.
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8/
2008

JOGOS MATEMÁTICOS
PARA O ENSINO DE
FUNÇÃO
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
LUTERANA DO BRASIL ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA

FABIANA
MACHADO DE
BORBA
/
Marilaine de Fraga
Sant’Ana

Este trabalho traz o relato de uma pesquisa que
teve como tema o ensino de funções. A
investigação foi orientada pela seguinte
questão: “Como a utilização de jogos
matemáticos contribui para a criação de
imagens conceituais associadas ao conceito de
Função?” O Trabalho concluiu que através das
atividades que foram realizadas, ocorreu uma
evolução dos alunos em relação ao conceito de
função, apesar destas não serem exatamente a
definição do conceito.

9/
2009

TRAJETÓRIAS
HIPOTÉTICAS DE
APRENDIZAGEM SOBRE
FUNÇÕES
EXPONENCIAIS
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ALEXANDRA
GARROTE
ANGIOLIN
/
Célia Maria Carolino
Pires

10 /
2009

A ABORDAGEM DO
CONCEITO DE FUNÇÃO
EM LIVROS DIDÁTICOS
GINASIAIS: UMA
ANÁLISE EM TEMPOS
MODERNOS (DÉCADAS
DE 1960 A 1970)
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
BANDEIRANTE DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ALEXANDRE
SOUZA DE
OLIVEIRA
/
Wagner Rodrigues
Valente

11 /
2009

EQUAÇÕES E FUNÇÕES:
DESCONTINUIDADES
CONCEITUAIS
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ANDERSON
BARROS LUCAS
/
Sônia Pitta Coelho

O trabalho tem como objetivo investigar como
compatibilizar perspectivas construtivistas de
aprendizagem com a planificação de ensino,
no caso particular de funções exponenciais. O
Trabalho elaborou uma trajetória hipotética de
aprendizagem a partir de objetivos específicos
e, tendo como referência hipóteses sobre a
aprendizagem dos estudantes, buscando a
proposição de tarefas que envolvessem
resolução de problemas, investigação, uso de
tecnologias, abordagens interdisciplinares e
aplicações em situações do cotidiano e em
outras áreas de conhecimento.
O Trabalho tem como objetivo investigar a
abordagem para o ensino de função adotada
em livros didáticos de Matemática para o
ginásio durante as décadas de 1960 e 1970. Os
resultados indicam que há uma certa
padronização em relação à: função como caso
particular de relação; representação de
relação/função por diagrama de flechas;
conceituação de domínio, contra-domínio e
imagem. Os aspectos que mais diferenciam as
coleções analisadas são: a ênfase na linguagem
simbólica, o rigor na abordagem do tema, a
preocupação
com
a
abstração,
a
contextualização,
o
uso
dos
exercícios/atividades para a abordagem de
conteúdos.
O Trabalho aborda as equações de 1º e 2º
graus e as funções afins e quadráticas. Destaca
a necessidade de se incentivar na escola
atividades que contemplem conversões entre
os registros de representação semiótica
requeridos para a compreensão dos conceitos
envolvidos, que propiciem aos alunos
reconhecer semelhanças e refletir sobre as
diferenças
entre
estes
dois
objetos
matemáticos, que consensualmente integram o
rol de ideias centrais a serem ensinadas em
Álgebra
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12/
2009

A ANÁLISE DA
COMPREENSÃO DO
CONCEITO DE FUNÇÕES
MEDIADO POR
AMBIENTES
COMPUTACIONAIS
/
Doutorado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ EDUCAÇÃO

ANTONIO LUIZ DE
OLIVEIRA
BARRETO
/
José Aires de Castro
Filho

13 /
2009

EXPLORANDO FUNÇÃO
ATRAVÉS DE
REPRESENTAÇÕES
DINÂMICAS:
NARRATIVAS DE
ESTUDANTES DO
ENSINO MÉDIO
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
BANDEIRANTE DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

CÁSSIA OSÓRIO
REIS SALES
/
Siobhan Victoria Healy

14 /
2009

A HISTÓRIA DA
MATEMÁTICA COMO
ESTRATÉGIA PARA O
ALCANCE DA
APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA DO
CONCEITO DE FUNÇÃO
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
MARINGÁ - EDUCAÇÃO
PARA A CIÊNCIA E O
ENSINO DE
MATEMÁTICA
CONVERSÃO DE
REGISTRO DE
REPRESENTAÇÃO:
DESENVOLVIMENTO DE
APLICATIVOS PARA
ENSINOAPRENDIZAGEM DE
FUNÇÕES
/
Mestrado.
UNIVERSIDADE DO SUL
DE SANTA CATARINA CIÊNCIAS DA
LINGUAGEM

CAUÊ RORATTO
/
Clélia Maria Ignatius
Nogueira; Rui Marcos
De Oliveira Barros

15 /
2009

CÍNTIA ROSA DA
SILVA
/
Fábio José Rauen

O Trabalho aborda a importância da função,
por permitir conexões entre diversos conceitos
matemáticos e entre diferentes formas do
pensamento matemático. Além disso, função
exerce um papel preponderante na Matemática
do Ensino Médio e em muitas disciplinas de
formação básica nos cursos de Graduação. Os
resultados obtidos indicam que a utilização de
ambientes computacionais mediada pela
intervenção do professor foi uma ferramenta
poderosa capaz de ampliar a aprendizagem do
aluno e de detectar os principais obstáculos à
construção do conceito.
Esse trabalho teve o objetivo de investigar as
narrativas produzidas pelos estudantes diante
de uma abordagem matemática sobre funções
utilizando ambiente de geometria dinâmica.
Apoiado nas considerações de Bruner (1997)
sobre a centralidade do pensamento narrativo
em cognição humana, buscou-se entender o
papel das narrativas na aprendizagem
matemática e identificar como a evocação de
estórias contribui para a construção de
conhecimentos e significados matemáticos.
Apresenta também, como os comportamentos
das funções foram descritos em termos de
narrativas, nas quais os estudantes atribuem
sentidos para os fenômenos observados.
Sob uma perspectiva evolucionista linear, a
história do conceito de Funções atuou como
guia para a elaboração de uma sequência
didática potencialmente significativa que foi
aplicada em uma turma de oitava série de uma
escola pública. Tal como ocorreu no
desenvolvimento epistemológico, a sequência
didática abordou, inicialmente, conceitos que
contribuíram para a formalização das Funções,
como relações de dependência, representações
tabulares, reconhecimento de regularidades,
variáveis, representações gráficas, linguagem
algébrica e representações analíticas para,
finalmente culminar na formalização daquele
conceito.
Neste trabalho desenvolvem-se aplicativos
informatizados para o ensino-aprendizagem
sobre função, baseados no conceito de
conversão de registros de representação, bem
como se testa exploratoriamente uma primeira
versão desses aplicativos com alunos de
graduação. Para dar conta desses objetivos,
esta dissertação discorre, num primeiro
momento, sobre representações semióticas e
registros de representação (DUVAL, 1993),
destacando as noções de formação de
representação identificável, tratamento e
conversão.
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16 /
2009

17 /
2009

18 /
2009

19 /
2009

A COMPREENSÃO DOS
CONCEITOS DAS
FUNÇÕES AFIM E
QUADRÁTICA NO
ENSINO FUNDAMENTAL
COM O RECURSO DA
PLANILHA
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
O ENSINO DO CONCEITO
MATEMÁTICO DE
FUNÇÃO POR MEIO DE
SOFTWARES GRÁFICOVISUAIS: CRIAÇÃO DE
DESENHOS DIGITAIS
POR ALUNOS
INICIANTES DO CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO
/
Mestrado. CENTRO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECN. DE
MINAS GERAIS EDUCAÇÃO TECN.
INVESTIGAÇÃO DO
RECURSO PLANILHA
COMO INSTRUMENTO
DE MEDIAÇÃO NO
ENSINO DE FUNÇÕES
NO ENSINO MÉDIO
PARA ALUNOS COM
DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
FUNÇÕES EM LIVROS
DIDÁTICOS: RELAÇÕES
ENTRE ASPECTOS
VISUAIS E TEXTUAIS
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ELISABETE RAMBO
BRAGA
/
LORÍ VIALI

FERNANDO ROCHA
PINTO
/
Heitor Garcia de
Carvalho

A dissertação investigou o processo de
compreensão dos conceitos das funções afim e
quadrática em alunos da 8ª série do ensino
fundamental, mediante a utilização da planilha.
Concluiu-se que a utilização desse recurso
promoveu a compreensão do conceito de
função na perspectiva de um trabalho que
enfatizou a conversão entre os registros de
representação das funções de 1º e 2º graus,
conforme preconiza a Teoria de Duval. A
análise do último instrumento revelou, ainda,
que a utilização da planilha nas aulas de
Matemática facilita a aprendizagem do
conteúdo desenvolvido de um modo diferente
do modelo tradicional.
O Trabalho
aborda a função como um
conceito fundamental para a matemática,
sendo integrador de vários outros conteúdos,
porém, a sua apreensão pelos alunos não se dá
de forma conveniente, o que sugere a
aplicação de variadas metodologias que
favoreçam o seu aprendizado. Esta pesquisa
pretendeu estudar, em ambiente informatizado,
a utilização de softwares gráfico-visuais no
ensino das funções matemáticas, em turmas de
alunos iniciantes do curso superior de
Administração.

JORGE VILAIR DOS
SANTOS OLIVEIRA
/
Lori Viali

Este trabalho investiga a aprendizagem em
matemática, com foco no conceito de função,
em turmas do 1º ano do Ensino Médio,
utilizando-se do recurso planilha. Tem-se
como objetivo investigar contribuições do uso
de planilhas na construção do conceito de
função. Investigam-se também a presença de
estímulos que possam proporcionar melhor
desempenho na aprendizagem de matemática
com o uso da planilha e a socialização das
informações no ambiente do laboratório.

LUIS MANUEL
PELIZ MARQUES
BICA
/
Sônia Pitta Coelho

O objetivo deste trabalho foi investigar os
aspectos visuais e textuais do tema função de
forma geral, e da função afim em particular,
em livros didáticos de Matemática da 1ª série
do Ensino Médio brasileiro. Para tanto,
verificamos qual o enfoque dado ao
desenvolvimento conceitual da função afim,
em especial sua representação gráfica, e como
são promovidas as articulações entre os
parâmetros algébricos e seus correspondentes
visuais dos pontos de vista matemático e
visual.
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20 /
2009

AS MÚLTIPLAS
REPRESENTAÇÕES E A
CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO DE FUNÇÃO
/
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA

RAFAEL WINICIUS
DA SILVA BUENO
/
Lorí Viali

A pesquisa teve por objetivo investigar a
construção do conceito de função e as
perspectivas atuais para a aprendizagem desse
conteúdo. A investigação é feita por meio de
uma análise da construção histórica do
conceito, analisando a importância das
representações nesse processo, para, a seguir,
serem investigadas concepções atuais em
Educação Matemática que abordam a
aprendizagem de funções.

21 /
2010

OBJETO DE
APRENDIZAGEM PARA
O ENSINO DE FUNÇÕES
MATEMÁTICAS NO
ENSINO MÉDIO/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
CRUZEIRO DO SUL ENSINO DE CIÊNCIAS

DORLIVETE
MOREIRA
SHITSUKA/
Ismar Frango Silveira

Este trabalho investiga a utilização de funções
para se prever o lucro ou prejuízo que se pode
ter em qualquer negócio. Uma das formas de
representar esses casos é pelo uso da técnica
da programação linear. Esta faz uso de funções
do primeiro grau. A dissertação investiga a
aplicação pedagógica de uma mídia digital,
num público escolar voltada para o processo
de ensino e aprendizagem de funções
matemáticas numa escola estadual localizada
na região centro-oeste da Cidade de São Paulo.

22 /
2010

O ENSINO DO CONCEITO
DE FUNÇÃO E
CONCEITOS
RELACIONADOS A
PARTIR DA RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS /
Mestrado.
UNIVERSIDADE EST.
PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO/RIO
CLARO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ELIANE SALIBA/
Lourdes de La Rosa
Onuchic

Este trabalho de pesquisa se refere ao ensino e
à aprendizagem do conceito de função, no
Ensino Fundamental e Médio, fazendo uso da
Metodologia
de
Ensino-AprendizagemAvaliação de Matemática através da Resolução
de Problemas e, também, fazendo uso de
análise de erros e concepções errôneas. O
trabalho conclui que é possível antecipar o
ensino do conceito de função para a 5a série
/6° ano do Ensino Fundamental, de forma
intuitiva, ao invés de, como o usual, introduzilo formalmente na 1ª série do Ensino Médio.

23 /
2010

INTRODUÇÃO AO
CONCEITO DE FUNÇÃO
PARA DEFICIENTES
VISUAIS COM O
AUXÍLIO DO
COMPUTADOR /
Mestrado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - ENSINO DE
MATEMÁTICA

HEITOR BARBOSA
LIMA DE OLIVEIRA/
Claudia Coelho de
Segadas Vianna

Esta pesquisa pretendeu verificar se a
introdução ao conceito de Função para alunos
deficientes visuais pode ser trabalhada através
da utilização de um mesmo conjunto de
atividades desenvolvidas para alunos sem
limitações
visuais,
contendo,
porém,
adaptações intrínsecas à falta da visão. Além
disso observou o uso do computador como
ferramenta auxiliar do processo ensinoaprendizagem deste tópico da matemática.
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24 /
2010

A MOBILIZAÇÃO DAS
IDÉIAS BÁSICAS DO
CONCEITO DE FUNÇÃO
POR CRIANÇAS DA 4ª
SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM
SITUAÇÕES-PROBLEMA
DE ESTRUTURAS
ADITIVAS E/OU
MULTIPLICATIVAS /
Mestrado.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
MARINGÁ - EDUCAÇÃO
PARA A CIÊNCIA E A
MATEMÁTICA

LUCIANE REGINA
PAVAN /
Clélia Maria Ignatius
Nogueira

A pesquisa realizada teve como objetivo
investigar se crianças da 4ª série do Ensino
Fundamental reconhecem e mobilizam
elementos do Campo Conceitual de Função
(como variável, dependência, correspondência,
regularidade e generalização) na resolução de
situações-problema de estruturas aditiva e/ou
multiplicativa. Os resultados comprovaram
que os sujeitos da pesquisa reconhecem e
mobilizam, ainda que de modo intuitivo, esses
elementos indicando que as ideias básicas
envolvidas no conceito de função podem e
devem ser trabalhadas já na primeira fase do
Ensino Fundamental

25/
2010

ANÁLISE DE UMA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
PARA O ENSINO DE
FUNÇÕES POLINOMIAIS
DO 1º E 2º GRAUS
INSTRUMENTALIZADA
POR UMA FERRAMENTA
COMPUTACIONAL:
POSSIBILIDADES E
DIFICULDADES./
Mestrado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO - ENSINO
DAS CIÊNCIAS

MAURÍCIO ADEMIR
S DE MATOS/
Josinalva Estácio
Menezes

Nesta pesquisa, é analisada uma sequência
didática destinada ao ensino de Funções
Polinomiais de 1º e 2º graus, mediada pelo uso
do software Winplot. Este estudo baseou-se
nas dificuldades apresentadas pelos alunos ao
estudarem este assunto, na importância do
mesmo para a formação de um cidadão e na
sua relevância para os estudos futuros no
Ensino Superior e, também, nas possibilidades
do uso de uma ferramenta computacional
como importante recurso para auxiliar
professores e alunos no processo de ensino e
aprendizagem.

26 /
2010

FUNÇÕES: UM ESTUDO
BASEADO NOS TRÊS
MUNDOS DA
MATEMÁTICA/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
BANDEIRANTE DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

NORBERTO
MACHADO
ANGELINI. /
Vera Helena Giusti de
Souza

O objetivo deste Trabalho foi identificar
imagem de conceito e definição de conceito
(TALL; VINNER, 1981) sobre o conceito de
função e características dos Três Mundos da
Matemática (TALL, 2004), presentes em oito
estudantes da 2a série do Ensino Médio de São
Paulo. Para isto, foi usado um instrumento
diagnóstico com questões que contemplam
várias representações de função e que podem
ser resolvidas de maneiras diferentes,
permitindo o surgimento de ideias variadas,
relacionadas a este importante conceito da
Matemática.
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27 /
2010

APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA DE
FUNÇÃO DO 1º GRAU:
UMA INVESTIGAÇÃO
POR MEIO DA
MODELAGEM
MATEMÁTICA E DOS
MAPAS CONCEITUAIS/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
MARINGÁ - EDUCAÇÃO
PARA A CIÊNCIA E A
MATEMÁTICA

SILAS VENANCIO
DA LUZ/
Lilian Akemi Kato

A partir dos referenciais teóricos adotados: a
Teoria da Aprendizagem Significativa, os
Mapas Conceituais e a Modelagem
Matemática; esta pesquisa objetivou recolher
indícios, por meio dos mapas conceituais, da
ocorrência da aprendizagem significativa do
conteúdo de Função do 1º Grau, em uma turma
do primeiro ano do Ensino Médio, mediante
atividades investigativas norteadas pelo
ambiente da Modelagem Matemática. Para
tanto, selecionamos uma das turmas do
primeiro ano do Ensino Médio do professorpesquisador, a saber, aquela que melhor se
adaptou ao processo de elaboração de mapas
conceituais, com a qual desenvolvemos duas
atividades de Modelagem Matemática
envolvendo os conceitos referentes à Função
do 1º Grau.

28 /
2010

SENTIDOS DE
PERCEPÇÃO E
EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA:
GEOMETRIA DINÂMICA
E ENSINO DE FUNÇÕES
COM AUXÍLIO DE
REPRESENTAÇÕES
DINÂMICAS/
Doutorado.
UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO/RIO
CLARO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
O ENSINO DA FUNÇÃO
LOGARÍTMICA POR
MEIO DE UMA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
AO EXPLORAR SUAS
REPRESENTAÇÕES COM
O USO DO SOFTWARE
GEOGEBRA /
Mestrado. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO
PAULO - EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

ORLANDO DE
ANDRADE
FIGUEIREDO/
Marcelo de Carvalho
Borba

No desenvolvimento desta Tese apresentam-se
os funcionetes planos e sua aplicação na
construção de uma abordagem pedagógica
para o conceito (da álgebra linear)
transformação linear, que é um tipo de função;
abordam-se os tópicos: autovetores de um
operador linear, propriedade de linearidade e
núcleo de uma transformação linear, inclusive
o teorema do núcleo e da imagem, apresentado
em um sentido perceptivo; discute-se a
representação gráfica de funções em
comparação com as representações dinâmicas.

ADRIANA TIAGO
CASTRO DOS
SANTOS /
Barbara Lutaif
Bianchini

Este estudo tem como objetivo elaborar,
aplicar e analisar uma sequência didática que
envolveu o tema função logarítmica utilizando
o software GeoGebra como uma estratégia
pedagógica. As escolhas das atividades para
compor a sequência foram retiradas do
Caderno do Professor de Matemática da 1ª
Série do Ensino Médio volume 3 (SÃO
PAULO, 2009) com algumas adaptações que
julgamos necessárias. Os sujeitos da pesquisa
foram estudantes do 3º ano do Ensino Médio
de uma escola da rede estadual de São Paulo
no Município de Itaquaquecetuba, durante oito
encontros presenciais.

29 /
2011
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30 /
2011

O ENSINO DO CONCEITO
DE FUNÇÃO AFIM: UMA
PROPOSIÇÃO COM BASE
NA TEORIA DE
GALPERIN/
Mestrado.
UNIVERSIDADE DO
EXTREMO SUL
CATARINENSE EDUCAÇÃO

DAIANA MATIAS
DUARTE/
Ademir Damazio

O presente estudo é expressão do pressuposto
da teoria histórico-cultural de que o
compromisso da escola é promover o processo
de apropriação dos conceitos de matemática.
Tem
como
principal
teórico,
Piotr
Yakovlevich Galperin, com sua proposta
pedagógica galgada no princípio psicológico
de transformação da atividade externa em
interna. Para tanto, o foco é o processo de
ensino do conceito de função afim, com
abrangência às significações do sistema
conceitual dos três campos da Matemática:
aritmética, geometria e álgebra.

31 /
2011

SABERES DOCENTES DE
UMA PROFESSORA QUE
ENSINA FUNÇÃO E
CONHECE A TEORIA
DOS REGISTROS DE
REPRESENTAÇÃO
SEMIÓTICA /
Mestrado.
UNIV. REGIONAL DO
NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
- EDUCAÇÃO NAS
CIÊNCIAS

DEISE PEDROSO
MAGGIO/
Cátia Maria Nehring

Esta pesquisa teve como problemática o
processo de ensino de função e as
representações semióticas desse conceito,
considerando o caso de uma professora de
matemática que conhece os pressupostos
teóricos dos Registros de Representação
Semiótica de Raymond Duval e atua no Ensino
Médio. Nesta perspectiva, se visou, de forma
geral, analisar o ensino de função planejado e
vivenciado em sala de aula por essa professora
e; especificamente, investigar como as
representações semióticas do conceito de
função são utilizadas na organização dos
planejamentos de ensino, bem como são
conduzidas em sala de aula.

32 /
2011

COMO ESTUDANTES DO
ENSINO MÉDIO LIDAM
COM REPRESENTAÇÕES
SEMIÓTICAS DE
FUNÇÕES/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
LONDRINA - ENSINO DE
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

NILTON CESAR
GARCIA
SALGUEIRO/
Angela Marta Pereira
das Dores Savioli

Esta pesquisa consistiu em uma investigação
de como estudantes do Ensino Médio de uma
escola de Rolândia, PR, lidam com o conceito
de função ao se depararem com uma sequência
didática, nos moldes da Engenharia Didática
apresentados por Artigue (1996), trabalhando
diferentes registros de representação semiótica
desse objeto matemático. Como referencial
teórico utilizou-se a Teoria dos Registros de
Representação Semiótica de Duval (2005) .

33 /
2011

AS CONTRIBUIÇÕES DO
SOFTWARE
GRAPHMATICA NA
CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
MATEMÁTICO DE
FUNÇÃO/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA
FILHO/BAURU

REGINA EFIGÊNIA
DE JESUS SILVA
RODRIGUES/
Nelson Antonio Pirola

O presente trabalho é o resultado de uma
pesquisa que pretendeu investigar e analisar o
processo de construção do conhecimento sobre
o conteúdo de funções, mediado pelo
computador e aliados à metodologia de
resolução de problemas. O objetivo foi
investigar as contribuições que o software
graphmatica pode oferecer para o ensino da
matemática. A pesquisa foi desenvolvida com
estudantes do 9º ano do ensino fundamental.
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34 /
2011

O USO DE
TECNOLOGIAS NO
ENSINO MÉDIO: A
INTEGRAÇÃO DE
MATHLETS NO ENSINO
DA FUNÇÃO AFIM/
Mestrado.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - ENSINO DE
MATEMÁTICA

VILMAR GOMES DA
FONSECA/
Angela Rocha dos
Santos

Este trabalho propõe discutir e avaliar a
utilização integrada do Mathlet como
ferramenta nas aulas de matemática, no estudo
da função afim, em turmas do 1º ano do
Ensino Médio. As dificuldades apresentadas
pelos alunos na resolução de problemas,
representações e análises gráficas, no ensinoaprendizagem de funções afins, são alguns dos
problemas que motivaram a elaboração dessa
pesquisa. A metodologia empregada consiste
na aplicação de uma sequência de atividades,
com o auxilio dos Mathlets e dois testes.

35 /
2011

PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
DESENVOLVIDAS NO
ENSINO DE FUNÇÃO:
UMA ABORDAGEM
ANTROPOLÓGICA/
Doutorado.
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL EDUCAÇÃO

DEJAHYR LOPES
JUNIOR/
José Luiz Magalhães
de Freitas

Esta pesquisa é voltada para análise e
discussão
de
práticas
pedagógicas
desenvolvidas por professores de Matemática
ao longo do processo de introdução do
conceito de função. Um trabalho que foi
analisado aqui sob a ótica do sujeito que, ao
nosso ver, está imerso num processo de
formação que abarca questões da Matemática,
Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Linguagem,
entre outras. Desse modo, nos lançamos na
construção
de
um
entorno
teóricometodológico que apresenta constantes
intersecções entre o problema levantado e o
processo de formação de professores.
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DOS LICENCIANDOS
Aluno Licenciando de Matemática da Universidade Estácio de Sá
Turma: PEII ( )
Data: /

TCC ( )

/

Nas questões abaixo, assinale com um X a(s) lacuna(s) que mais está(ão) em
concordância com o que você pensa ou acredita.
Assinale no máximo 3 alternativas.

A matemática é ...
1. uma linguagem: um conjunto de símbolos e notações.

( )
2.

uma resolução de problemas.

( )
3. uma ciência: uma ferramenta para outras ciências.

( )
4. uma arte: uma atividade criativa

( )
5. útil para viver em sociedade: é usada no dia a dia.

( )
A matemática caracteriza-se, principalmente, por ...
6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e regras, a lógica,
rigor, precisão.

( )

7. raciocínio indutivo: exploração, observação e generalização.

( )
8. seus componentes: aritmética, funções, álgebra, geometria,
estatística e probabilidade.
9. um conjunto de técnicas: operações com os quatro algoritmos,
resolução de equações, aplicação de fórmulas, etc.
10. verdade absoluta: universal e para sempre.

( )
( )
( )
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES
Professor da Rede FAETEC
Unidade: ( ) ETEAB
( ) ETEJLN
Data: /

( ) ETEFEV
( ) ETEOT

( ) ETEHL
( ) ETER

( ) ETEJBM
( ) ETESC

( ) ETEJK
( ) ETEVM

/

Nas questões abaixo, assinale com um X a(s) lacuna(s) que mais está(ão) em
concordância com o que você pensa ou acredita.
Assinale no máximo 3 alternativas.

A matemática é ...
1. uma linguagem: um conjunto de símbolos e notações.

( )
2.

uma resolução de problemas.

( )
3. uma ciência: uma ferramenta para outras ciências.

( )
4. uma arte: uma atividade criativa

( )
5. útil para viver em sociedade: é usada no dia a dia.

( )
A matemática caracteriza-se, principalmente, por ...
6. raciocínio dedutivo: a aplicação de leis e regras, a lógica,
rigor, precisão.

( )

7. raciocínio indutivo: exploração, observação e generalização.

( )
8. seus componentes: aritmética, funções, álgebra, geometria,
estatística e probabilidade.
9. um conjunto de técnicas: operações com os quatro algoritmos,
resolução de equações, aplicação de fórmulas, etc.
10. verdade absoluta: universal e para sempre.

( )
( )
( )

