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RESUMO 

 

Esta tese relata uma investigação que teve por objetivo apreender as razões da 

permanência da representação da matemática como um sistema de significações instituído por 

um processo argumentativo. Este processo foi compreendido por meio dos esquemas das 

técnicas retóricas dos corpora constituídos pelas diretrizes e itens dos exames extraescolares, 

livros didáticos, aulas de matemáticas e pesquisas em educação matemática, nos quais os 

autores sustentam ser factível medir a proficiência/competência dos estudantes por meio de 

questões objetivas. Para tanto, adotou-se a análise utilizando os esquemas argumentativos 

expostos por Perelman e Olbrechts-Tyteca na obra “Teoria da Argumentação. Nova Retórica” 

(1958). Verificou-se que nos exames de matemática e suas tecnologias apenas os cálculos são 

passíveis de serem avaliados por meio das questões de múltiplas escolhas, as quais constituem 

uma escala que se supõe em correspondência biunívoca com os estados cognitivos dos 

examinandos. Embora a matemática reconheça o algoritmo como o seu fundamento nos 

debates que dão origem à matemática como cálculo, na matemática escolar o conceito 

rigoroso de algoritmo é substituído por sua representação social: o cálculo. A versão 

escolarizada, que necessita de um resultado (correto/exato) para todo e qualquer 

procedimento, reduz a matemática ao cálculo, acarretando também uma redução do 

significado do modo de fazer e raciocinar próprio da Matemática. As transposições de 

significados, nomeadas “tradicional” e “construtivista”, geralmente são apresentadas como 

antagônicas, as quais expressam a dissociação da noção de matemática, em que a “matemática 

boa” é a expressão do domínio das habilidades nos cálculos, tal como requeridas nos exames 

extraescolares. Concluímos que a representação social de matemática é a operacionalização 

da ideologia cientificista e/ou da ideologia da certeza matemática, a qual descarta os atores 

sociais na constituição dos argumentos das ciências. Nesta perspectiva, o cálculo é a epítome 

das ciências. 

 

 Palavras-chave: Representações sociais; Retórica e Argumentação. Representação 

social de matemática; Exame em larga escala. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis describes an investigation whose objective is to apprehend the reasons 

of the permanence of the representation of mathematics, which is a system of significations 

instituted by an argumentative process. This process was understood through the corpora’s 

rhetorical techniques schemes constituted by extracurricular exam guidelines and items, 

textbooks, mathematics classes and mathematics education research, in which the authors 

support that it is feasible to measure students’ proficiency/competence through objective 

questions. For that, we adopted the analysis of the argumentative schemes as proposed by 

Perelman and Olbrechts-Tyteca (1958) in Argumentation Theory. We find that in 

mathematics and their technologies exams only calculations can be evaluated through 

multiple choice questions, which constitute a scale that assumes a one-to-one correspondence 

with the cognitive states of the examinees. Although mathematics recognizes the algorithm as 

its foundation in the debates that give rise to mathematics as calculus, in mathematics for 

schools the rigorous concept of algorithm is replaced by its social representation: calculus. 

The schooling version, which requires a (correct/exact) result for any and all procedures, 

reduces mathematics to calculus, and it also reduces the meaning of Mathematics’ own way 

of thinking and reasoning. These transpositions of meanings, named “traditional” and 

“constructivist”, are often presented as antagonistic. They express the dissociation of the 

notion of mathematics, in which “good mathematics” is the expression of the mastery of 

calculus skills, as required in out-of-school examinations. We conclude that the social 

representation of mathematics is the operationalization of the scientistic ideology and/or the 

ideology of mathematical certainty, which discards the social actors in the constitution of the 

arguments of sciences. In this perspective, calculation is the epitome of sciences. 

 

Keywords: Social representations; Rhetoric and Argumentation. Social 

representation of mathematics; Large-scale examination. 

 

 

  



 

 

Figura 1 - Iluminura. Philosophia et septem artes liberales (“Filosofia e As Sete 

Artes liberais”): Gramática, Lógica, Retórica, Aritmética, Astronomia, Música e Geometria. 

 

 

Fonte: Hortus Deliciarum (século XII) da abadessa Herrad de Landsberg. Disponível em: 

<http://www.cvltnation.com/the-hortus-deliciarum-a-medieval-encyclopedia/>. Acesso em: 3 

set. 2017. 
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APRESENTAÇÃO DA TRÍADE DA PESQUISA 

Ao iniciar o estudo de doutorado sabemos que um dos principais desafios que 

vamos enfrentar é a produção da tese. Esta produção não é apenas o requisito imprescindível 

para obtenção do grau que supõe um longo e intenso caminho onde se cruzam momentos de 

euforia, angústia, situações de relutância e outras em que queremos abraçar todos os 

problemas do mundo, além de todo o tipo de relações que se estabelecem com a vida 

profissional e pessoal. É mais do que isso, muito mais. O escrito representa e materializa a 

profunda e intensa transformação interior que vai acontecendo nos inúmeros porquês sem 

respostas, nos constantes incômodos trazidos pelo fracasso dos estudantes em matemática, na 

constatação do caráter dessa disciplina escolar, nas certezas e nas ambiguidades da 

matemática, na exposição do que medem os exames em larga escala, nas aulas de matemática 

e todas as demais questões que surgem em meio às inquietudes do processo de transformação. 

Mas, esta mudança não ocorre apenas com o desenvolvimento do estudo em si e 

por si, é necessário que seja motivada por provocações que instiguem a pensar a lógica como 

a do cisne negro, a medida como a falsa medida do homem, a ciência como um instrumental 

para o pensamento, a verdade, que ao rejeitar o dogmatismo e absolutismo, permite melhor 

compreender os discursos que nos orientam e as metáforas da vida cotidiana. 

Assim, a opção por introduzir a apresentação desta tese por meio de uma reflexão 

se justifica porque seria um reducionismo tentar condensar num único estudo as inúmeras 

descobertas, temas e problemas que impulsionaram e fomentaram este aprendizado e 

descobertas que transcendem o documento escrito. 

As diferentes etapas dessa transformação aparecem no modo como a tese foi 

organizada, que toma a tríade éthos, páthos e lógos como base para os capítulos. Constituem-

se naquele que fala (éthos) baseado num conjunto de argumentos (lógos) para então 

identificar o que é preferível para os diferentes auditórios (páthos). 

Deste modo, no primeiro capítulo situa-se o éthos da oradora, autora deste 

pesquisa, inspirada em três razões: a prudência (phronesis), a virtude (aretê) e a benevolência 

(eunoia) na apresentação do percurso da pesquisa. As premissas formuladas nesta etapa do 

percurso de modo objetivo os argumentos que têm sua origem nas discussões realizadas no 

grupo de pesquisa, nas questões trazidas pelos companheiros do grupo e nos conhecimentos e 

provocações constantes do nosso orientador. Foi neste percurso inicial que identificamos os 

objetivos que norteariam o caminho a ser trilhado por este estudo. 

A seguir, no capítulo 2, o lógos aparece no conjunto de argumentos acerca da 

matemática, objeto desta pesquisa. Por meio da análise retórica dos argumentos, que adota o 
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arcabouço da Teoria da Argumentação, instituída no movimento da Nova Retórica, busca-se 

examinar os esquemas operadores do discurso para identificar o verossímil para os diversos 

auditórios. Estes argumentos que resultam dos três primeiros anos de estudo compilados no 

que a pesquisa se propõe realizar com base nas premissas que orientam o desenvolvimento de 

todo o trabalho. Vale ressaltar que esta etapa foi a mais conflitante e por isso também a mais 

resistente à escrita porque, em vários momentos, para que pudéssemos avançar no 

desenvolvimento das ideias foi necessário romper com paradigmas que sustentam os 

discursos no âmbito da matemática e do seu ensino como, por exemplo, o lugar do fracasso 

escolar da matemática, a representação da matemática escolar, os argumentos que instituem a 

qualidade da educação em matemática e a eficácia e proficiência dos estudantes medidas por 

um algoritmo. Deste modo, abriu-se um novo cenário apoiado pela análise retórica dos 

discursos em torno do desempenho dos alunos em Matemática, que aparece traduzido pelo 

fracasso medido pelos exames escolares. Identificar o que é desejável para os diferentes 

grupos e assim delinear a representação social da Matemática nos colocou diante de novos 

caminhos e possibilidades. 

O páthos, nos capítulos 3 e 4, representa os diferentes auditórios de matemáticos, 

pesquisadores, professores, autores de livros de matemática que pela análise dos discursos 

(lógos) é possível identificar o que consideram como desejável no que diz respeito à 

Matemática e ao seu ensino, e que consegue mover os vários auditórios. 

As reflexões e desdobramentos surgidos na etapa inicial, aliadas à necessidade de 

compreender com maior clareza e profundidade os esquemas dos discursos acerca dos exames 

nos deram indícios de que poderíamos situar a quem se credita o fracasso em Matemática. 

Embora este ponto comece a ficar menos evidente na pesquisa foi importante porque permitiu 

identificar uma nova hipótese que determina uma relação biunívoca entre os itens dos exames 

e o estado cognitivo dos estudantes. No entanto, ao enveredar pela seara dos exames e da 

análise dos itens que os compõem nos deparamos com outras suposições que deram origem à 

Matemática do ponto de vista epistêmico. Isso caracteriza o que podemos chamar da grande 

virada no estudo, porque à medida que estudávamos a respeito da natureza da Matemática e 

dos debates que, de certo modo, dão origem à supremacia do Cálculo, os discursos presentes 

na matemática escolarizada passam a ser o foco do nosso interesse para poder identificar o 

que faz dela ser o que é para os atores sociais. Embora pareça uma questão simples, ela tem 

implícito um abismo de incertezas esfumaçadas pelas certezas e verdades da matemática 

escolarizada que prescreve os modos de fazer e pensar corroborados pelos professores e 

manuais didáticos por eles utilizados. 
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Por que afirmamos ser este o ponto crucial da transformação? Porque os 

questionamentos em torno da escolarização da matemática nos colocaram diante de ideologias 

que não advêm da escolarização, mas de concepções cientificistas. Por este fato, debruçamo-

nos sobre o “Paradigma do Exercício”, que é apresentado nas suas diferentes versões: como 

na formação de professores, na orientação didática das aulas e nos materiais de ensino de 

matemática. 

Esta análise nos conduz de volta à questão epistemológica das ciências em 

contraponto às concepções dos professores no contexto da discussão a respeito da natureza da 

Matemática e, assim, retornamos para enunciar as nossas conclusões diante do mapa traçado a 

respeito da matemática escolarizada. 
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO DOS ARGUMENTOS 

1 – O PERCURSO DA PESQUISA 

1.1 Introdução 

O fracasso dos alunos na disciplina Matemática é tema recorrente nos discursos 

acerca da educação no Brasil e foco de inúmeras pesquisas. Estes estudos buscam identificar 

razões e justificativas para os resultados insatisfatórios e que (NUNES; CARRAHER; 

SCHLIEMANN, 2011; MANDARINO, 2006; MACHADO, 2010), dizem ser pelas mesmas 

razões: os alunos não conseguem resolver problemas centrados nos modos de calcular 

estabelecidos na escolarização. Ainda no contexto do fracasso outros autores associam os 

resultados ruins no aprendizado da Matemática a cenários desfavoráveis ao ensino como no 

caso de turmas grandes (ANDRADE; MASSABNI, 2011; EBERHARDT; COUTINHO, 

2011; LOPES e ALVES, 2014), bem como ao fato de os professores carecerem dos 

conhecimentos básicos na disciplina (CURI; PIRES, 2008; CAMARGO, 2003; GATTI, 2014; 

MANDARINO, 2006; VIALI; CURY, 2011). Outra justificativa para o fracasso relaciona o 

problema da dificuldade na aprendizagem da matemática escolar ao modo como a ciência é 

adaptada ao ensino (CARVALHO; PONTE, 2016; BROWN; COLLINS, 1992; SAIZ, 1990; 

GODINO, 2004; CAMPOS; SILVA; PIETROPAOLO, 2009; LINHARES; SÁNCHES, 1988; 

LIAO, 2005). Neste caso, e de acordo com os autores, a matemática escolarizada é 

apresentada por meio de definições, sistematização precoce dos conteúdos, memorizações e 

mecanizações, bem como pela excessiva valorização dos cálculos. 

Se, por um lado, os estudos apresentam várias justificativas para a causa do 

fracasso dos alunos, por outro, são unânimes em afirmar que o ensino da matemática valoriza 

a aplicação de fórmulas, algoritmos e operações em detrimento do desenvolvimento de 

diferentes estratégias de resolução de problemas. Este modo de ensinar a matemática é 

predeterminado pelo livro didático, diz Carraher (2011), e o fracasso decorre do privilégio dos 

exercícios de cálculo, que são escolhas dos professores, afirma Mandarino (2006). 

Sendo assim, as pesquisas acerca do ensino da matemática associam a ideia de 

fracasso ao fato de os alunos não saberem calcular. Um contraponto, que ratifica esta 
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representação, é o debate divulgado na rede social1 em que se questiona o fato de um aluno 

que é “campeão mundial em cálculo” ser reprovado em matemática. O estudante, embora 

efetuando cálculos mais rápido do que uma máquina de calcular não é considerado bem-

sucedido em matemática pelo seu professor porque ele não compreende os raciocínios. Os 

diálogos que reprovam a ação do professor mostram a incompatibilidade entre ser exímio 

calculista e malsucedido em matemática, ou seja, se um sujeito é bom nos cálculos então é 

bom em matemática. Pelo fato deste modo de ver a Matemática como cálculo estar enraizado 

no senso comum nos permite que este estudo pressuponha a redução da matemática ao cálculo 

como uma representação da matemática. 

Diante deste panorama do ensino da matemática, os meios de comunicação 

destacam os resultados dos exames nacionais2 do Sistema de Avaliação da Escola Básica 

(SAEB), os quais mostram o baixo desempenho dos estudantes nos diferentes níveis de 

escolaridade. 

O SAEB, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira3 (INEP), tem como objetivo principal realizar o diagnóstico do 

sistema educacional brasileiro bem como de alguns fatores que possam interferir no 

desempenho do aluno. Além disso, fornece também indicativos acerca da qualidade do ensino 

ofertado em todo o país e assim subsidiar a formulação e o monitoramento das políticas na 

área educacional contribuindo para a melhoria da qualidade da educação brasileira. 

Conforme os resultados das avaliações do SAEB 20154 uma parte expressiva dos 

alunos, principalmente no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, ainda 

está nos níveis mais baixos da chamada Escala de Proficiência. Os estudantes do ensino 

médio têm dificuldades em operações matemáticas minimamente complexas como soma, 

subtração, multiplicação e divisão. Estas mesmas dificuldades dos alunos também são 

expostas no Portal Brasil5 que analisa como insatisfatório o aprendizado dos alunos da escola 

básica justificado nas ausências conceituais apontadas pelos resultados das avaliações. 

A tradução das avaliações em números conduz a supor que se trata de um valor 

                                                 
1  Disponível em: <https://www.tuga.press/joao-12-anos-negativa-matematica-campeao-do-mundo-calculo-

mental/?utm_content=buffer0f4e0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer>. 

Acesso: out. 2016. 
2  Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica – Disponível em: 

<DAEB/INEPhttp://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/saeb_2015_resu

mo_dos_resultados.pdf>. 
3 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/historico>. 
4 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015>. 
5 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015>. 

https://www.tuga.press/joao-12-anos-negativa-matematica-campeao-do-mundo-calculo-mental/?utm_content=buffer0f4e0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.tuga.press/joao-12-anos-negativa-matematica-campeao-do-mundo-calculo-mental/?utm_content=buffer0f4e0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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exato, sem as ambiguidades das palavras. Essa tradução “numérica” sem o seu referente, por 

desconsiderar o contexto, se apresenta como algo que fala por si e assim é recibo por muitos 

pesquisadores que tratam da proficiência em matemática pelos alunos examinados (KLEIN, 

2006; DWYER et al., 2007; FRANCO et al., 2007; ORTIGÃO; AGUIAR, 2013 apud 

SANTOS; TOLENTINO-NETO, 2015). Por exemplo, o Portal da Educação6 do Ministério da 

Educação (MEC), ao analisar a evolução das médias em matemática dos alunos que 

participaram da avaliação do SAEB sustenta: “em 2003, os estudantes da quarta série obtêm 

proficiência igual a 180,65 e, nas edições seguintes da prova, só evoluem. A nota obtida em 

2005 foi igual a 185,66 e, em 2007, foi a maior já registrada em toda a série histórica da prova 

de matemática que corresponde a 193,48.” O informe intencionalmente afirma que houve 

progressão (evolução) sustentando-se em cifras que supõe expressar correta e precisamente a 

progressão ou evolução das notas entre dois momentos. No entanto, o valor da diferença é 

contestável pois as médias, por serem medidas de tendência central, requerem, para serem 

contextualizadas, a variância. Sem a medida de dispersão (variância) nada se pode concluir. 

Deste modo, podemos dizer que o comunicado induz intencionalmente o público. Ao afirmar 

que no resultado obtido em 2007, expresso pelo número “193,48” os alunos “só evoluem” e 

que essa é “a maior proficiência registrada em toda a história da prova de matemática”, fica 

claro que a admissão de uma medida exata (a média sem a variância) do sucesso, o dito 

avanço de 2005 a 2007, o qual é de “um digito” numa cifra de três. A diferença de 7,82 

pontos pode ser irrelevante, porém, nota-se o recurso da “precisão” pelo uso de casas 

decimais. Será que as notas podem ser tratadas como se fossem métricas (escala de razão)? 

Para o grande público essa “precisão” é verdadeira, expressa o rigor da medida. 

Assim, a exposição dos resultados das avaliações apresenta o fracasso como 

contraponto do ensino eficaz e de qualidade com base na exatidão que os números 

representam e que serão tomados como referência para o IDEB. Este implícito nos conduz às 

seguintes questões: 

Esta qualificação de exatidão dos índices da medida do fracasso e do sucesso 

escolar também não seria uma maneira de evitar a argumentação a respeito dos exames e do 

que declaram ser a proficiência em matemática? Em que se sustenta essa representação da 

matemática? Será que as lições dos livros didáticos permitem o desenvolvimento do 

raciocínio matemático? Será que as diretrizes e os parâmetros curriculares da matemática 

expressam o raciocínio matemático? 

                                                 
6 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31992>. 
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De acordo com os exames, é factível medir a proficiência/competência dos 

estudantes, tal como afirma a Nota Técnica7: “é a grande inovação da Teoria de Resposta ao 

Item utilizada nos exames, só que ao invés de medir altura, o exame mede a proficiência de 

estudantes” (INEP-DAEB, 2012, p. 3). 

Mas, as cognições podem ser medidas? 

Qual a garantia de o conhecimento matemático equivaler ao requerido nos 

exames? Para responder essa questão, é preciso delimitar esta relação por meio de um estudo 

detalhado entre os referidos itens e as escalas de Binet, o que se encontra no capítulo II. 

Outra questão chave: Se a escola prepara os alunos para o domínio de 

determinadas habilidades requeridas pelos exames então, a melhor escola será a que 

prepara os alunos para esse fim. Se assim for, a quem creditar o fracasso, ao ensino, aos 

professores, aos alunos? 

Outro aspecto que converge para este raciocínio é a afirmação da correspondência 

entre qualidade do ensino e proficiência nos exames, a qual surge quando se verifica a 

associação entre o desempenho de estudantes, como em Olimpíadas de Matemática, por 

exemplo, e a eficácia dos sistemas de ensino. As diretrizes dos exames nacionais sustentam 

que estes avaliam competências e habilidades em matemática como processo de raciocínio, 

mas isso não é verificável nas provas, pois não há quesitos que verifiquem algum processo de 

raciocínio, como veremos no decorrer deste trabalho. 

A pesquisa aqui relatada teve por objetivos: 

(a) Esclarecer o que expressam os debates acerca das concepções sobre a 

Matemática para identificar o caráter da disciplina escolar; 

(b) Verificar se os exames das avaliações em Matemática, “traduzidos nos 

currículos e livros escolares são o duplo da disciplina científica, logo, as suas 

representações sociais” 8. 

(c) Esclarecer as razões para a permanência da representação da 

matemática como cálculo quando se sabe que as matemáticas não são cálculos. 

A escolha dos exames como material de análise se justifica porque servem de 

modelo, condicionam e determinam o fazer escolar – os estudantes são preparados para serem 

aprovados nos exames.  

A investigação acerca do que os professores consideram desejável e correto no 

                                                 
7 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_tri_enem_18012012.pdf>. 
8 Questão similar apresentada por MAZZOTTI (2014) ao referir-se às disciplinas escolares. 
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ensino da Matemática demandou a análise dos manuais que os professores utilizam.  Para tal 

feito recorremos à Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca que orienta a análise, 

apresentada no capítulo a seguir, que trata da metodologia da pesquisa. 

1.2 O percurso da Matemática escolar 

A matemática escolar nos remete aos objetivos do seu ensino e que são projetados 

para esta área do conhecimento supondo que na escola se aprende as suas representações 

sociais (MAZZOTTI, 2002). As práticas educativas, para Mazzotti, têm como objetivo 

modificar crenças e condições cognitivas dos indivíduos para os conduzir e um estado de 

menos a mais educado, um processo de transposição da ignorância à sabedoria ancorado na 

metáfora PERCURSO. Este é o axioma modal da educação, ou seja, embora não se possa 

afirmar o modo efetivo de realizar esta ação, sabe-se que há possibilidade de a realizar, pois 

esta transição é experimentada no caminho individual e pessoal de cada ser humano 

(MAZZOTTI, 2008). 

Por outro lado, as representações da ciência socialmente produzidas obedecem a 

critérios próprios e atendem às necessidades de quem as produz, diferindo de um grupo para 

outro. Se “por um lado, a representação substitui a ciência, por outro a constitui (ou 

reconstitui) a partir das reações sociais implicadas” (MOSCOVICI, 2012, p. 73). Deste modo, 

os objetivos relevantes para os cientistas podem ser irrelevantes para os professores, por 

exemplo, pelo fato do que estes consideram preferível e que não o é para aqueles. 

Diante destes pressupostos, o “percurso” de adaptação dos conceitos no contexto 

da disciplina escolar de matemática e os objetivos considerados para o ensino, faz-se 

necessário analisar o debate acerca da matemática escolar entre diferentes grupos: 

pesquisadores, professores, administradores, elaboradores de itens de exames, autores de 

livros didáticos etc., que estabelecem negociações de valores e de acordos acerca do 

significado da matemática sustentado por esses mesmos grupos. Estas “falas”, informais ou 

não, presentes em documentos oficiais, como o Guia do Livro Didático PNLD, as diretrizes 

dos Exames Nacionais dentre outros, condensam o que se considera desejável ou preferível, 

ou seja, os valores (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014), que são reconhecidos 

como verdades, uma vez que influenciam decisões e orientam ações. 

O debate entre diferentes grupos apresenta o orador e auditório, e a possibilidade 

de identificar as premissas dos argumentos utilizados pelo primeiro na busca da adesão do 

segundo por meio de estratégias argumentativas. Neste raciocínio, considera-se que a situação 
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discursiva é de caráter persuasivo, pois visa relembrar e reafirmar os acordos dos grupos 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Pela ANÁLISE RETÓRICA é possível situar os discursos que persuadem os 

professores para práticas e métodos de ensino. Uma resposta genérica é pouco convincente: 

pode servir para uma audiência ampla, mas não para especialistas, em especial, quando são 

pesquisadores que trabalham as relações psicossociais (MAZZOTTI, 2007). 

Para dizer “o que é algo” (MAZZOTTI, 2011, p. 154) há três situações 

discursivas: a exposição (didascália), a Dialética e a Retórica. A retórica, arte estruturada 

como ciência, reúne técnicas para persuadir auditórios. O éthos com base na credibilidade do 

orador, o lógos, como o conjunto de argumentos utilizados e o páthos como a emoção que é 

liberada na audiência. Estas emoções estão presentes nos discursos que buscam convencer os 

diferentes auditórios para uma determinada situação, que apresentam os lugares preferíveis 

que podem contribuir para entender o discurso e os interesses que levam à adesão. 

Assim, ao expor o que se diz nesses documentos a respeito do caráter da 

Matemática como disciplina escolar, busca-se identificar o que esses documentos revelam 

sobre o modo de conduzir os professores no ensino da matemática em todo o processo de 

escolarização da disciplina. 

1.3 O contexto do fracasso 

No contexto do fracasso dos alunos na Matemática ensinada nas escolas, estudos 

apresentados ao longo das décadas de 1980 e 90, Nunes, Carraher e Schliemann (1982) 

questionam a responsabilização do aluno pelo fracasso, depositado nas suas deficiências 

individuais. 

Os autores acentuam o caráter cognitivo dos estudantes diante dos modos de os 

avaliar e ensinar, o que contribui para elucidar as questões levantadas neste estudo quando 

supomos que os exames orientam o ensino e desconsideram o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Estes mesmos autores argumentam que a dificuldade dos alunos está na incapacidade 

da escola aferir a real capacidade do aluno; no desconhecimento dos processos naturais que 

levam o aluno a adquirir conhecimento; na incapacidade de estabelecer uma ponte entre o 

conhecimento formal que deseja transmitir e o conhecimento prático do qual o aluno, pelo 

menos em parte, já dispõe (NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 2011, p. 61). 

A diferença de objetivos para o ensino da Matemática está relacionada ao 

interesse que move o professor quando propõe a resolução de um problema para o aluno. De 
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maneira geral, o professor não valoriza o esforço da resolução do problema mas a aplicação 

de uma fórmula, de um algoritmo, de uma operação, que são geralmente predeterminados 

pelo capítulo do livro didático, em que o problema se insere, ou pelo ano escolar frequentado 

pelo aluno (CARRAHER, 2011). 

A matemática assim como a lógica apresentam modos de operar formais ou 

abstratos. A primeira tem por objeto as quantidades, as estruturas, a lógica , as variáveis, os 

signos vazios de conteúdo e as estruturas de conteúdo entre esses signos. Deste modo, uma 

(matemática) pode ser tomada pela outra (lógica) o que pressupõe uma estar no lugar da outra, 

logo, temos aqui, então, uma metonímia9. Esta similaridade talvez sirva de apoio para a 

afirmação de que a matemática é raciocínio lógico. 

Porém, mesmo quem é capaz de calcular tanto na lógica quanto na matemática 

tem dificuldade para reconhecer esses mesmos cálculos quando aparecem socialmente 

(NUNES; CARRAHER, 2011), porque o procedimento é mecânico, sem referentes, não 

permite reconhecer esse mesmo procedimento num determinado contexto. 

Essa “precisão”, atribuída à matemática, parece ter origem na perfeição e 

imutabilidade que lhe é declarada desde a Antiguidade. Para os platônicos. os enunciados 

matemáticos eram incorruptíveis, perfeitamente íntegros e acessíveis diretamente à razão; 

“entender um enunciado matemático é descobrir, de algum modo, uma verdade concebida 

divinamente” (TASIČ, 2001, p. 10). As qualidades de pura, perfeita e exata, geralmente 

atribuídas à “boa matemática”, e que Tasič diz que aparece como intocada pelo tempo e livre 

de ambiguidades, são “pano de fundo” das supostas dificuldades e posterior fracasso dos 

alunos. Nesse contexto a exatidão, o cálculo, embora seja um instrumento necessário para 

muitos raciocínios e argumentos, assume o lugar do “pensar como matemático”. A pesar da 

discussão em torno do caráter das quantidades e dos processos de quantificação da 

matemática recorram às lógicas e ao encaminhamento de questões referentes às quantidades e 

suas respectivas estruturas se sustentem na lógica simbólica, no cálculo proposicional, na 

lógica das categorias, dentre outras, no ensino básico, estes pressupostos não tem relevância 

porque o objetivo da escola é produzir bons calculadores. 

Além das pesquisas citadas, os matemáticos também ratificam ser o ensino da 

disciplina escolar desprovida de “entusiasmo” e se tratar de “algo formulaico e de mera 

memorização, de seguir regras sem questioná-las e com pouco espaço para a imaginação”, 

                                                 
9 Definimos metonímia, de acordo com Lakoff e Johnson (2012, p. 73): “utilizando uma entidade para 

referirnos a otra que está relacionada com ella.” 
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segundo Artur Ávila10, ganhador da medalha Fields11, considerado o Prêmio “Nobel” da 

Matemática. O matemático afirma ainda que a Matemática é o oposto disto e foi justamente o 

que o atraiu para ela. 

1.4 A medida da Matemática Escolar 

Para situarmos o fracasso escolar, é necessário analisar como este é aferido. Para 

tal, e partindo do pressuposto que os sistemas de ensino medem a proficiência dos estudantes 

por meio de avaliações em larga escala, nacionais e internacionais (PISA12, por exemplo), 

estes instrumentos determinam o que se diz ser “eficaz” e de “qualidade” no que tange à 

proficiência (MACHADO, 2010). 

Por outro lado, os argumentos que sustentam essas avaliações, e que também são 

foco da nossa análise, apoiam-se em elementos técnicos: a Teoria da Resposta ao Item (TRI), 

a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e o Índice de Desenvolvimento da Escola Básica (IDEB). 

A TRI, também denominada de Teoria do Traço Latente, é amplamente utilizada 

nas avaliações em larga escala para determinar a proficiência do estudante a partir da 

quantificação de características individuais que não podem ser observadas diretamente, como 

no caso da proficiência em um determinado conteúdo matemático (ARAUJO; ANDRADE; 

BORTOLOTTI, 2009). Além disso, a teoria de medida da escolaridade TRI é considerada 

superior às demais. A TRI se sustenta na noção de que o traço ou a habilidade latente (que 

pode se entender como competência, atitude, aptidão etc.) da pessoa é mensurável; logo,  as 

competências cognitivas em matemática também o são. 

No entanto, a proficiência em Matemática (traço latente), como em qualquer outra 

área de conhecimento, não é passível de ser mensurada tal como anunciado nos documentos 

oficiais. Por que essa medição não é possível? Porque não há um teorema que demonstre a 

                                                 
10 Entrevista disponível em: 

 

<http://agencia.fapesp.br/nova_geracao_da_matematica_brasileira_se_reune_em_congresso_em_sao_paulo/204

05/>. 

11 Prêmio quadrianual atribuído pela União Internacional de Matemática (IMU), no decurso do Congresso 

Internacional de Matemáticos (IMC), concedido a no máximo quatro matemáticos. Declaração disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/vai-motivar-pessoas-diz-brasileiro-sobre-premio-maximo-de-

matematica.html> 

12  O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos. 

É desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, no 

Brasil, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).O objetivo do Pisa é 

produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de 

modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/pisa-

programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos>. 

http://agencia.fapesp.br/nova_geracao_da_matematica_brasileira_se_reune_em_congresso_em_sao_paulo/20405/
http://agencia.fapesp.br/nova_geracao_da_matematica_brasileira_se_reune_em_congresso_em_sao_paulo/20405/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Matem%2525252525C3%2525252525A1ticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Matem%2525252525C3%2525252525A1ticos
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/vai-motivar-pessoas-diz-brasileiro-sobre-premio-maximo-de-matematica.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/vai-motivar-pessoas-diz-brasileiro-sobre-premio-maximo-de-matematica.html
http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos
http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos
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correspondência biunívoca entre a “escala de medida” e a “coisa medida” nesse contexto. Se a 

noção de “competência matemática” for vaga (como parece ser), então a única medida 

possível é categorial: tem ou não tem a tal competência. Mesmo que a noção de competência 

tenha algum vigor conceitual (o que precisa ser demonstrado) para sustentar uma escala de 

não-competência até competência-máxima, ainda assim será preciso demonstrar que esse 

intervalo é um contínuo, para ser factível o uso da escala de razão, que é o máximo de 

precisão possível nas medidas. 

Tomemos como exemplo a “medida piagetiana” – na teoria de Jean Piaget os 

estádios/estados cognitivos são definidos a partir do acabamento de um conceito, por 

exemplo, o de número (formal). Na piagetiana o estágio superior (uma estrutura algébrica de 

grupo) contém os estágios anteriores, os quais são anteriores por faltar alguma das 

propriedades estruturais para que o conceito seja formal. A medida é ordinal, nunca uma 

escala de razão, ainda assim é uma medida. Deste modo, o problema conceitual não está no 

endeusamento dos números, mas no fato de supor que há uma escala ou gradação nas 

competências equivalente à escala de razão, a qual seria o exame com os seus quesitos. Isso 

vale para os testes de inteligência, mas não para a teoria piagetiana. 

Destas considerações a respeito da medida utilizada nos exames e que determina a 

proficiência em Matemática emerge a seguinte indagação: os exames extraescolares medem o 

que dizem medir? 

É relevante examinar a “medida de proficiência” sob a perspectiva da influência 

que o campo dos números exercem como garantia de verdade, a qual provém dos meados do 

século XIX, para a qual “fé nos números pode garantir uma precisão irrefutável” (GOULD, 

2003, p. 65). 

Assim sendo, os documentos de referência das avaliações são um fértil material 

de análise, assim como a inferência estatística que sustenta essa argumentação 

(BATTERSBY, 2003), traduzindo as informações numéricas nos documentos e relatórios dos 

resultados dos exames, o que é pouco compreensível do público. Isto porque essas 

informações, que são números sem referentes, persuadindo o público a acerca das condições 

subjetivas dos estudantes que fizeram os exames, os quais não apresentariam as qualidades 

latentes necessárias para o pensamento matemático, que é o que aqui nos interessa. Segundo 

Battersby (2003) a apresentação adequada da informação pode ser mais eficaz do que 

argumentos apresentados sem números, desde que se queira que o público compreenda as 

informações. Estas abordagens constituem caminhos para verificar em que medida os 

elementos técnicos, nos quais se apoiam a análise da proficiência dos alunos nos exames 
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nacionais, atendem às habilidades e competências afirmadas pelos descritores. 

Como este estudo se propôs identificar o caráter da disciplina escolar Matemática 

para esclarecer as razões da permanência da representação da matemática como cálculo, é 

necessário averiguar em que se sustenta essa representação. Como essa disciplina escolar se 

situa no contexto do fracasso dos alunos, então é relevante apreender os mecanismos de 

aferição do desempenho dos alunos em Matemática, o que nos conduz para a análise dos 

instrumentos utilizados pelo INEP. O objetivo dessa análise foi descrever o raciocínio 

matemático encontrados dos descritores dos itens dos exames. Por que os descritores também 

foram um dos focos da pesquisa aqui relatada? Porque expressam as escolhas dos 

examinadores, as quais instituem o que se considera ser os objetivos do ensino. No próximo 

capítulo é apresentado o conjunto de argumentos acerca da Matemática, objeto da pesquisa 

realizado, expondo os seus esquema operadores. 
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CAPÍTULO II – OS ESQUEMAS OPERADORES DO DISCURSO (LÓGOS) 

2 – O DISCURSO ACERCA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

2.1 A escolarização e a doutrina dos exames 

2.1.1 Disciplinas escolares são representações sociais de suas fontes 

As representações sociais e as demais representações (incluídas as das ciências) se 

sustentam em esquemas dos quais os mais elementares são os utilizados nos processos de 

comunicação ou da retórica. Neste sentido, as figuras de pensamento “ligam” noções, uma 

operação cognitiva que requer a escolha dos referentes ou foro; logo, se inscreve num campo 

semântico que permite a sua efetivação. O auditório pode ou não admitir a ligação proposta, o 

que determina a sua eficácia argumentativa ou persuasiva (MAZZOTTI, 2013, p.25). 

Das figuras ou esquemas de pensamento são extraídos os significados das 

premissas dos silogismos (informais) e as regras das lógicas (formais). A validação das regras 

lógicas não é formal (Gödel), mas pragmática, tanto que a grande virada no âmbito da 

matemática foi reconhecer o algoritmo como o seu fundamento, como será apresentado mais 

adiante. 

No entanto, é necessário dizer que a complexidade do fenômeno das 

representações sociais torna difícil considera-lo um conceito. De acordo com ALVES-

MAZZOTTI (2008, p.26) o próprio Moscovici declarou essa dificuldade ao afirmar: “embora 

seja fácil compreender a realidade das representações sociais, é difícil entender o conceito”. 

Ele justifica essa dificuldade no fato de que uma definição precisa poderia reduzir a amplitude 

conceitual, o que o levou a optar por “aproximações sucessivas” para a compreensão do 

fenômeno. 

Para melhor entendermos este ponto vulnerável da teoria, apoiamo-nos em 

ALVARENGA (2016, p. 41) que discorre a respeito das controvérsias com base na 

“frouxidão” de certos conceitos ao questionar, dentre outros, “a diferença específica entre 

representações sociais, opiniões, ideologias, cognições sociais e outros nomes usuais que 

designam as crenças que circulam na sociedade”. A autora acrescenta que a censura à 

frouxidão e à amplitude da noção de representação social foi posta por pesquisadores como 

Billig (1991), Jost (1992), Lipiansky (1991), Potter e Litton (1985,) Valentim (2013), 

Voelklein e Howarth (2005) e Xavier (2002). 

Assim se justifica a necessidade de ampliar o nosso quadro conceitual para melhor 
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compreender os desejáveis, que não coincidem com o duplicado – uma ciência ou uma 

ideologia ou uma arte/técnica. 

Por que a necessidade desse esclarecimento? Porque nos ajudam a apreender o 

caráter da Matemática. Concordamos com Mazzotti (2013) que considera a representação 

social, tal como Moscovici, um fenômeno generalizado que tem por função operacionalizar 

em comportamentos a partir de argumentos produzidos em alguma ciência ou ideologia. 

Logo, é imprescindível analisar o discurso do qual procedem as representações para 

comparar o dito em sua fonte, a ciência ou ideologia duplicada. 

O que permite reconhecer a representação social da arte ou ciência matemática? 

Para apreender alguma representação social é preciso identificar os esquemas argumentativos 

e figuras de pensamentos utilizados no que foi substituído ou duplicado (ciência, ideologia, 

artes), para compreender essas alterações instituídas e sustentadas. Por outro lado, este fato 

nos coloca diante da necessidade de identificar a situação social em que se produz e difunde 

os argumentos, uma vez que estes determinam as técnicas utilizadas nas disputas a respeito de 

um assunto, o que é viabilizado pela análise retórica. Se as representações sociais são  

(…) sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura 

de implicações que se sustentam mais nos valores do que nos conceitos. As 

representações sociais “não são ‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’, mas são 

‘teorias’, ‘ciências coletivas’ sui generis, destinadas à interpretação e à 

fabricação do real” (MOSCOVICI, 1976, p. 48, apud MAZZOTTI, 2004). 

 

Se as representações se sustentam em valores e estes em esquemas 

argumentativos persuasivos, então o instrumento para os apreender e explicar á a análise 

retórica., a qual permite expor as razões da adesão ou não do discurso. Os oradores 

autorizados (como são os autores de livros didáticos, os elaboradores das matrizes dos 

exames, os pesquisadores etc.) declaram e justificam os valores que defendem e, desse modo, 

põem à mostra os preferíveis que sustentam. 

Vale destacar que um dos pressupostos da escolarização é a “transmissão de 

valores”, como é dito na LDB n. 9.394 de 26/12/1996, Art. 5º, no qual o processo de 

escolarização é visto como um “espaço privilegiado, já que trabalha com conhecimento, 

valores13, atitudes e formação de hábitos”. Assim, explicitar nos discursos o que se diz ser 

relevante para escolarização em matemática já expõe a sua representação social. Este 

                                                 
13 Grifo nosso. 
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desejável, que consegue mover vários auditórios, possibilita conhecer os debates acerca da 

escolarização da matemática e da natureza do que se ensina. A teoria da argumentação, que 

sustenta a análise retórica, fornece os meios para apreender os esquemas persuasivos, o que as 

técnicas utilizadas pela maioria do psicólogos sociais não permitem. Ressaltamos que toda a 

argumentação é dirigida às pessoas para obter a adesão ao proposto pelo orador, que utiliza 

esquemas explicitados pelos retoristas há mais de 2.000 anos e que têm sido reexaminados e 

sistematizados como fizeram Perelman e Olbrechts-Tyteca. 

O que paira sobre a retórica? Sempre pairou certa desconfiança sobre a “arte 

oratória”. Isto porque, desde a Antiguidade, os sistemas filosóficos pretenderam dar conta da 

verdade, enquanto a função da retórica é explicitamente trabalhar com o provável, com o 

verossímil (COELHO, 2009, p. 15), ou seja, a razão categórica, que se diz ser própria da 

lógica formal ou da Matemática. Por isso, Perelman (1999) propõe é uma compreensão 

ampliada da razão porque a racionalidade rígida da lógica formal tem um domínio muito 

reduzido, não adequada ao trato de assuntos humanos, como o Direito, que requer  uma 

racionalidade argumentativa, permite instituir “conhecimentos confiáveis”, entendidos não 

como um saber absoluto, fundado sobre a verdade eterna ou imutável, mas um saber 

provisório que responde satisfatoriamente aos principais problemas conceitos postos em 

debate (OLIVEIRA; MAZZOTTI, 2000). No quadro comparativo (Quadro 1) expõe-se essa a 

compreensão ampliada da razão.  

A exposição das diferenças entre os procedimentos lógicos e os procedimentos 

retóricos possibilitam compreender que tais procedimentos não são antagônicos, mas 

complementares e cada qual tem seu lugar em uma situação social que se justifica pelo fato de 

necessitarmos da Lógica para ajustar os argumentos e da Retórica para persuadir/convencer. 

 

 

Quadro 1 - Comparação entre Lógica e Retórica 

 Lógica Retórica 

O sujeito do 

discurso 

Não há sujeito. Operadores, cálculo 

lógico: e, ou, ou…ou, condicional 

etc.; aritmética: adição, subtração, 

multiplicação, divisão 

Orador, auditório. Discurso escrito e/ou falado. 

Operadores: esquemas/ instrumentos 

retóricos/argumentativos. 

Finalidade da 

ação 

Analisar as falhas formais: o uso 

correto dos operadores sobre um 

certo conjunto de elementos 

(formais). 

Persuadir/convencer, aconselhar a direção de uma 

ação. 
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Quadro 1 - Comparação entre Lógica e Retórica 

Argumentos 

Formais, seus elementos são 

autorreferentes, definidos de maneira 

axiomática/ postulados. 

Não formais. Seus elementos são postos em alguma 

relação quase-lógica ou por meio de figuras de 

pensamento e dissociação de noções. 

Validade 

Formal: se a relação posta pelo 

operador sobre um conjunto 

obedeceu as regras de procedimento, 

então o argumento é válido. 

Funcional: verosímil ou plausível, se os termos dos 

argumentos são admitidos pelo auditório, mesmo que 

falacioso, então o proposto pelo orador recebe a 

adesão do auditório. Os critérios exta lógicos podem 

ser mais importantes, pois os argumentos tendem a 

se apoiar no que se considera preferível fazer/ter. 

Procedimentos 

Cálculo lógico: verdade/ falsidade 

(cf. validade). O operador pode ser 

uma máquina, um computador 

Esquemas argumentativos adequados ao tema e ao 

auditório; recorre-se ao que se sabe, sente (páthos) 

para persuadir/convencer. 

Erros ou faltas Falácias formais/contradição 

Ineficácia da argumentação e demais meios de 

persuasão. Petição de princípio (esta e outras falácias 

podem ser admitidas pelo orador e o seu auditório; 

ver validade). 

Críticas ou 

oposição 

Denunciar as falácias, destrói a tese, 

sem necessariamente propor outra. 

Negar as analogias e/ou esquemas ou lugares da 

argumentação, como os dos preferíveis, 

apresentando outras que as substituam; pois agir é 

imperativo. 

Resultado da 

crítica/oposição 

Construtivo, ao sistematizar os 

argumentos, eliminando as falácias e 

contradições, constrói argumentos 

mais sólidos. Argumentos 

constringentes, todos devem admitir 

para não cair em erro. Exemplo: 

Matemáticas. 

Constitutivo: institui os significados. Se os 

argumentos opostos são admitidos, estes substituem 

os anteriores. Eventual aperfeiçoamento conceitual, 

o qual poderá ser objeto de oposições. Exemplo: as 

Filosofias. Os grupos se dividem entre os que 

admitem e os que não admitem o quadro conceitual 

substituto. Pode-se manter o quadro conceitual 

considerado preferível ou resignificando no quadro 

anterior. Exemplo: doutrinas pedagógicas que se 

apoiam na metáfora percurso educativo determinado 

e determinista. 

Fonte: Quadro comparativo elaborado por Tarso Mazzotti para a disciplina de Prática de Pesquisa do PPGE da 

Universidade Estácio de Sá, out. 2016. 
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Esta comparação permite questionar a diferença específica entre os procedimentos 

argumentativos (argumentação) 14  e os retóricos. Para Mazzotti (2015), uma vez que 

argumentar e pensar são a mesma coisa, a diferença específica decorre das finalidades ou 

objetivos na situação social em que se desenvolvem, na qual se recorre à dissociação da 

noção de pensamento. A dissociação de noção é um esquema argumentativo que visa 

resolver uma incompatibilidade. Assim, para abolir o aspecto inconciliável, divide-se a noção 

em dois termos, em que o Termo II estabelece o que se afirma válido, o que é dito real; o 

correlativo Termo I apresenta a falta daquelas qualidades. O raciocínio por dissociação de 

noção resulta na hierarquização dos termos, de modo que o termo II deixa em evidência os 

valores e as crenças considerados superiores pelos que o sustentam (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). No caso da dissociação da noção de “pensamento” tem-se 

seguinte hierarquia: 

 

Este raciocínio é o exemplo mais comum de dissociação, em que se diz que a 

“retórica” é inferior à argumentação, porque ao primeiro termo falta, por exemplo, os 

conhecimentos confiáveis.  

Compara-se o que se quer significar ou ressignificar, neste caso,  termo 

“pensamento”, conforme Mazzotti (2015). 

De outro lado, tanto a Psicologia Social e quanto Retórica “procuram reconstruir 

os atos sociais para explicar porque este ou aquele persuade ou influencia os membros de um 

grupo” (MAZZOTTI, 2015, p. 9). Esta é uma das razões de Michael Billig retomar a Retórica 

para resolver algumas questões postas pelos psicólogos sociais. Billig (2008, p. 57) afirma 

que “pensar é uma forma de argumento interno, modelada no diálogo dirigido ao mundo 

externo; as atitudes são posturas retóricas em questões polêmicas; a justificação e a crítica são 

                                                 
14 Conf. Mazzotti (2015), por razões históricas, utiliza-se a palavra “argumentação” em lugar da dialética. 

Quadro 2 - Dissociação da noção de 

pensamento 

Termo I Termo II 

Falta/Incompleto Pleno/Completo 

Retórica 

Falsidades 

Mentiras  

Argumentação 

Conhecimentos  

Confiáveis 
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atividades retóricas essenciais; e assim por diante”. Este quadro conceitual permitiu elucidar 

um ponto relevante do nosso estudo e que diz respeito à influência que os cálculos exercem 

sobre a Matemática. Assim, é nessa dinâmica de influência que historicamente os cálculos 

persuadem e calam qualquer contra-argumento. 

A que se deve tamanha força persuasiva? 

Para melhor compreender, é preciso novamente recordar Descartes e a sua 

afirmação da pertinência de um método rigoroso para pensar as coisas do mundo, afastando a 

Retórica desse cenário, porque esta só permite estabelecer o verosímil, nunca a verdade. 

Assim, os argumentos construídos com base na razão são constringentes, todos devem admitir 

para não cair em erro, tendo por modelo a Matemática, a qual condensa a perfeição ou a 

precisão nos cálculos. Esta posição origem nos resultados algébricos disponíveis no século 

XVII que, associados à geometria analítica de Descartes, foi um ponto de partida para a 

criação do Cálculo, o qual se caracterizava pelo distanciamento do intuitivo e do material ou 

empírico. 

A história do Cálculo e de seus desdobramentos é apresentada no livro Calculus 

Made Easy (1910), elucidando as relações entre Silvanus Phillips Thompson (autor do livro) e 

a educação do início do século XX, particularmente, a educação matemática (MIRANDA, 

2010). Com o objetivo de desmistificar alguns conceitos do Cálculo, nesse livro os assuntos 

são tratados de maneira intuitiva, o que lhe rendeu críticas e repúdio por parte de muitos 

matemáticos. Estes desqualificam a proposta de ensino de cálculo diferencial e integral 

apresentada por Thompson, que o situa em um lugar diferente daquele defendido por 

Descartes. No debate que se estabelece entre os matemáticos adeptos do Cálculo “tradicional” 

e Thompson a noção de cálculo é dissociada para dizer o preferível/desejável – o Termo II – é 

rigor e precisão (Quadro 3). 

Quadro 3. Dissociação da noção de 

cálculo instituída para desqualificar 

proposto por Thompson 

Termo I Termo II 

Falta/Incompleto Pleno/Completo 

Criativo 

Intuitivo 

Formal 

Rigor 

Insubordinação 

caráter aplicativo dos 

conceitos  

Precisão 

 

Esse esquema institui a incompatibilidade entre cálculo formal e intuitivo. No 
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Termo I é afirmado o que falta para ser o Termo II, e este apresenta as qualidades 

consideradas completas e superiores, logo, as que permitem dizer o que falta ao primeiro; 

logo o intuitivo e empírico é incompatível como o formal (abstrato)/rigoroso. 

 

Qual é o significado de rigor? 

 

O rigor argumentativo é definido pelas qualidades concisão e conclusividade, o 

que não é próprio das Lógicas ou das Matemáticas, uma vez que é requerido nas demais 

situações; logo, se pode dizer, com Pera (1994, apud MAZZOTTI, 2015, p. 97) que as 

ciências constituem um gênero retórico ou da retórica. 

 

Qual é o significado de conclusivo? 

Em princípio, são as premissas de um silogismo15 determinam a conclusividade, 

ou seja, se conclui partir das premissas admitidas. Estes raciocínios, nas ciências formais, as 

Matemáticas16 e as Lógicas, se sustentam em signos definidos pelos logicistas e matemáticos, 

que afirmam axiomas/postulados sobre os quais os demais argumentos se sustentam como se 

fossem um edifício, por isso estas ciências são construtivas, pois seus conhecimentos são um 

conjunto autossustentável. No entanto, as demais ciências são reconstrutivas, “uma vez que 

os fenômenos são reconstruídos por meio de modelos, ou metáforas considerados adequados e 

pertinentes” (MAZZOTTI, 2015, p. 96). Estes modelos ou metáforas fornecem os predicados 

dos enunciados de seus silogismos, ou seja, as premissas de seus silogismos que são 

proposições apresentadas na forma de sujeito e predicado. Deste modo, uma vez que a 

argumentação se apoia em algum tipo de silogismo, pode-se dizer que silogismo é próprio do 

racional. Assim, não há como escapar da forma silogística – inferência/dedução. Se as 

premissas forem verdadeiras/verossímeis, então a conclusão também o será. Mazzotti (2015) 

nos recorda que há três tipos de silogismo e cada um destes remete, a uma situação social, 

como no Quadro 4. 

                                                 
15 Silogismo é um esquema ou figura em que de duas proposições postas em presença chega-se necessariamente 

a uma terceira, a conclusão. Este esquema foi primeiramente identificado por Aristóteles, que forneceu os meios 

para identificar as suas formas válidas e as enganosas. 
16 Matemática ou Matemáticas? Ainda que as duas formas sejam aceitas como corretas, por tradição, a forma 

“Matemática” é preferida porque, embora chegue ao idioma espanhol, através da matemática latina proposta por 

Cícero, ela realmente vem do antigo termo grego representado por Aristóteles, mathēmatiká, que nessa língua 

tem um número plural e basicamente significa “todas as coisas adquiridas pelo conhecimento”. Por tradição, o 

idioma espanhol herdou esta forma plural: Matemáticas. Disponível em: 

<https://educacion.elpensante.com/origen-de-la-palabra-matematicas/>. 

https://educacion.elpensante.com/origen-de-la-palabra-matematicas/
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Quadro 4. As espécies de silogismos 

Silogismos Situação social 

Demonstrativo a de ensino (didascália) 

Retórico 

(entimema) 
a deliberação pública  

Dialético 

a de deliberação entre 

pessoas que têm o mesmo 

conhecimento acerca  de 

uma arte (técnica) ou 

ciência.  

 

 

Podemos dizer, então, que uma “proposição rigorosa” é a que se apresenta na 

forma silogística benfeita, ou seja, as suas premissas permitem concluir com alguma 

segurança. Então, o que torna correto um argumento matemático? Do ponto de vista lógico, 

um argumento é válido se, em qualquer contexto, é impossível que sua conclusão seja falsa, 

caso se admita que suas premissas são verdadeiras. 

Mas, um silogismo categórico 17  bem feito pode ser falso, ainda que pareça 

verdadeiro. Por exemplo, é perfeitamente lógico e correto que “corpos com ‘pesos’ diferentes 

caiam em velocidade proporcionalmente diferentes”. Porém, Galileu (1564-1642) demonstrou 

que a premissa “velocidades proporcionalmente diferentes” é falsa, porque os corpos caem na 

mesma velocidade. Neste mesmo caso, “as formas lógicas, de validade universal, assim como 

os cálculos podem ser perfeitamente corretos, mas as premissas dos argumentos inadequadas, 

falsas, duvidosas por se apoiarem nas que permanecem implícitas” (MAZZOTTI, 2015, p. 

33), o que nos leva a concluir que o pensamento comum e o científico operam como a mesma 

lógica, embora se sustentem em figuras de pensamento muito diversas. Por esta via, chega-se 

à forma silogística que envolve a determinação das falácias18 que se sustentam, justamente, 

nos argumentos implícitos. Então, as suas proposições serão rigorosas (concisas e 

conclusivas) apenas eventualmente. Como exemplo deste implícito, as demonstrações 

matemáticas que requerem o domínio das formas silogísticas, como por exemplo, no âmbito 

                                                 
17 No silogismo categórico as três proposições que nele figuram ligam três termos: termo maior (P), termo médio 

(M) e termo menor (S). A conclusão (a terceira proposição) contém os termos maior e menor (na terminologia 

que se usa hoje, S designa sujeito e P o predicado); o seu termo predicado é o termo maior e o seu termo sujeito 

é o termo menor. O termo médio aparece unicamente nas premissas e, em ambas, deve ter o mesmo conteúdo, ou 

compreensão e deve haver pelo menos um objeto que comprove este sujeito (Textos para uso de aula. Grupo de 

Lógica e Fundamentos da Física – UFSC/CNPq. Florianópolis, 2008). 
18  Utilizamos o entendimento dado por Mazzotti (2015, p. 16), como “enganos lógicos” e que, quando 

identificados, permitem expor o implícito no discurso, o qual é constituído por alguma figura de pensamento. 
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da lógica, o trabalho de Boole permitiu que ele expressasse a “silogística aristotélica”19 em 

termos algébricos, de forma que a validade de silogismo podia ser verificada fazendo-se 

contas algébricas. 

No exemplo de silogismo categórico, as proposições são todas de um formato 

particular, ditas proposições categóricas, e que apresentam a seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em que as proposições ditas “A” são afirmativas universais; as do segundo tipo 

são “I”, ditas particulares afirmativas; as do terceiro são ditas “E”, as universais negativas; e 

as do quarto tipo, particulares negativas, estão em “O”. Em cada uma delas, “S” é o termo 

“sujeito” e “P” o termo “predicado”. 

Mesmo quando se utiliza o cálculo proposicional clássico, é necessário justificar o 

seu uso. O cálculo proposicional evita as ambiguidades próprias da língua natural, mas com 

ele não se demonstra a pertinência e a validade dos enunciados, os quais são dados antes do 

cálculo. O cálculo proposicional apenas descreve as formas próprias das relações de um 

operador sobre um conjunto de variáveis sem significado, são vazias de significado, não têm 

referentes no mundo. É suficiente recordar o problema do cálculo condicional: se o 

antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a condicional (implicação) é verdadeira.  

Caso substituamos as anotações das proposições (p e q) por proposições na língua 

                                                 
19 A primeira sistematização daquilo que ficou conhecido como ‘lógica’ encontra-se na obra de Aristóteles (384-

322 a. C.). Os escritos do filósofo grego em lógica abarcam essencialmente o que ficou conhecido como teoria 

dos silogismos, que ao que tudo indica ele achava que captava todas as formas relevantes de argumentação. 

Disponível em: 

<http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/Disciplinas/LogicaParaComputacao/10.Referencias/DaCostaKrause_

ApostilaLogica_v20082.pdf> 

(A) Todos os S são P 

(I) Algum S é P 

(E) Nenhum S é P 

(O) Algum S não é P 

((p ^ q)  r)  ((p ^ r)   q) 

 

http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/Disciplinas/LogicaParaComputacao/10.Referencias/DaCostaKrause_ApostilaLogica_v20082.pdf
http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/Disciplinas/LogicaParaComputacao/10.Referencias/DaCostaKrause_ApostilaLogica_v20082.pdf
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natural, como p = “as vacas são herbívoras” e q = “as vacas voam”, então diremos “se as 

vacas são herbívoras, as vacas voam”. 

Estes raciocínios nos conduzem a afirmar que “rigor” é o mesmo que “conciso e 

conclusivo”. O cálculo proposicional é rigoroso como Cálculo, mas ou não permite concluir 

ou concluir com falsidade, considerando que as proposições possam ser substituídas por 

proposições acerca das “coisas do mundo”. 

Desta feita cabe questionar: o cálculo pode ou não ser criativo? 

O cálculo, por sua construção, não pode ser criativo, isso porque é um 

procedimento de pôr em relação entes previamente definidos, limitados por definição. Além 

do mais, sempre deve resultar em outro elemento do conjunto daqueles entes, caso contrário 

resulta em falsidade. Assim, o maior valor do cálculo, seja qual for, é dar os mesmos 

resultados. Os meios para produzir os mesmos resultados, os algoritmos dos cálculos, podem 

ser os mais variados desde os ábacos aos computadores sempre operados por pessoas 

humanas segundo as suas finalidades e objetivos. A estabilidade estrutural ou inerente do 

cálculo é a sua grande força, uma grande conquista do pensamento, pois os seus resultados 

são incontroversos. 

Devido à força argumentativa do cálculo considera-se que todos os demais 

procedimentos argumentativos são ou devem ser como o cálculo, ou seja, o cálculo é tomado 

como modelo para argumentos incontroversos: a verdade. 

Estes considerações nos remetem para a escolarização porque é neste cenário que 

a absoluta “força do cálculo” se faz presente. 

No que se refere ao conceito de representações escolares, aspectos teóricos 

carecem de vir à pauta, tomando como referência os diferentes grupos que constituem esse 

lugar. Isto porque é necessário “localizarmos de onde falamos, o que falamos e sobre o que 

falamos” (PASTORIZA; LOGUERCIO; MAZZOTTI, 2014, p. 154). 

Como, então, identificar essas representações? 

Primeiramente, situando o conceito de disciplinas escolares como: 

(...) representações criadas/e ou resultantes exclusivamente de processos 

didáticos, ou, em outras palavras, são formas de conhecimento produzidas e 

atravessadas a partir de conhecimentos científicos e sociais com vistas a seu 

ensino e sua aprendizagem (PASTORIZA, 2011, p. 43). 

 

Esta perspectiva nos direciona para o fato de que se há uma representação escolar 

dos conhecimentos científicos, há também uma representação própria ao conhecimento 
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científico. Assim, delimitamos um lugar próprio para esse conceito, “um local específico, 

aquele em que se criam/resultam representações a partir de processos escolares e que, no caso 

da nossa investigação, podem ser processos didáticos ou o sistema de exames. E como destaca  

Pastoriza, Loguercio e Mazzotti (2014, p. 155): 

(...) o próprio conceito já se delimita também em outro ponto: ele se refere à 

Escola, seja Básica ou Superior, pois, se pensarmos que é possível a 

existência de infinitos espaços educativos onde se estabeleçam processos de 

ensino e aprendizagem, perceberemos que é na Escola Básica/Escola 

Superior que temos a pretensa prevalência de um tipo de conhecimento – o 

científico – e que especifica e diferencia este espaço escolar de outros (…) 

 

Vale ainda complementar que os estudos no campo das representações sociais 

sustentam que “quaisquer que sejam o desenvolvimento das Ciências, elas sempre deverão 

sofrer transformações para se tornar parte da vida cotidiana” (MOSCOVICI, 2012, p. 25). 

Porém, essa transposição é orientada ou influenciada pelo que se considera ser a estrutura do 

real – ou o que se diz dele. Além disso, como afirma Moscovici (2012, p. 22), “as ciências 

inventam e propõem a maior parte dos objetos, dos conceitos, das analogias e das formas 

lógicas que usamos para enfrentar nossas tarefas econômicas, políticas e intelectuais”. Assim, 

o que é recebido das ciências é submetido ao trabalho de transformação para se tornar 

conhecimento que a maioria emprega na vida cotidiana. 

A matemática escolarizada, considerando que ela resulta de transformações das 

ciências matemáticas, tem um caráter próprio e está destinada a ser uma interpretação da 

própria matemática. Mas que caráter seria esse? Por que, por exemplo, é tão comum e 

recorrente o cálculo ser confundido com a própria matemática quando se faz referência a essa 

ciência nos mais distintos grupos sociais e suas inúmeras aplicações? Os interesses ou 

desejáveis da escolarização não coincide com os do duplicado, o que determina o caráter da 

matemática escolarizada. 

Na escolarização de massa, assim adjetivada pela característica contemporânea a 

nós: “[ser uma] a simplificação dos modelos conceituais das ciências, por exemplo, [que] 

serve tanto para a comunicação quanto para a organizar um sistema de exames que seleciona 

os estudantes”(MAZZOTTI, 2017, p. 1). Ou seja, os argumentos próprios das ciências são 

modificados de acordo com os preferíveis dos grupos que, no caso da escolarização de massa, 

é a seleção dos estudantes. 

Por outro lado, no que diz respeito às ciências, seus duplos expressam posições 

antagônicas de seu caráter. Uma delas advém da observação da História das Ciências, uma 
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narrativa repleta de acidentes e conjecturas curiosas, ideias, interpretações e erros que 

possibilitam entender a complexidade das mudanças feitas pelo homem e seu caráter 

imprevisível. Esta posição epistemológica, de acordo com Feyerabend (1977), rejeita um 

único método universal, atemporal e infalível e, segundo ele, defendido pelos racionalistas e 

que se caracteriza em um outro modo de ver a ciência. Mas é neste debate epistemológico, em 

torno do racionalismo e do relativismo da ciência, o que será tratado mais adiante, que melhor 

compreendermos as representações do conhecimento matemático. Isto porque o debate se 

apresenta quando a Matemática é transposta para a escolarização. Por meio das denominações 

“tradicional” e “construtivista” os discursos educacionais são situados os procedimentos 

postos como antagônicos, afirmando a superioridade de um deles, por meio de uma 

dissociação de noções, instituindo, ao mesmo tempo, uma incompatibilidade absoluta e 

insuperável. 

Em suma, ciência matemática, originalmente proposta por um grupo de 

especialistas, é duplicada para atender ao interesse de outros grupos sociais, como os que 

instituem e sustentam a escolarização. Estas versões ou “transposições” da matemática em sua 

forma escolar podem ser compreendidas como duplos da ciência matemática e, neste caso e 

por hipótese, a ciência é duplicada para atender aos exames escolares e extraescolares. O 

duplo, que é uma representação social, “oferece um conjunto de elementos figurativos em um 

sistema de significações prontos para operar” (Moscovici, 2004, p. 79), e que tem como 

função coordenar e condicionar as condutas dos membros de um grupo, atendendo aos 

interesses e necessidades do grupo. Nesse sentido, Mazzotti (2013, p. 20) diz ser esse “duplo 

constituído de elementos figurativos” e um “sistema de significações”, que fazem funcionar a 

representação social. Portanto, 

o caráter da representação social é dado por sua função: a de coordenar e 

condicionar condutas das pessoas a partir da adaptação de conhecimentos e 

saberes (ideologias) aos seus interesses e necessidades, os quais coincidem 

com o duplicado, ou uma ciência ou uma ideologia. 

 

No campo da educação se denomina “transposição didática” (CHEVALLARD, 

1991) o trabalho das transformações adaptativas sofridas pelos conhecimentos para os tornar 

“objetos de ensino”. Essas adaptações estão representadas nos livros didáticos e materiais de 

ensino para os professores e com a finalidade de tornar o conhecimento assimilável, o que é 

orientado pelo que se considera desejável na escolarização. Assim, é necessário considerar 

que as versões ou transposições da matemática escolarizada de massa se dão de acordo com 
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os preferíveis dos grupos: como cálculo, que compõe os quesitos e itens dos exames. 

Estas exposições a respeito das transposições que ocorrem da ciência para a 

escolarização, como já dissemos, revelam conteúdos considerados preferíveis pelos grupos 

sociais de professores, elaboradores de exames etc., que objetos de acordo entre seus 

membros (ver PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 28). Como os preferíveis 

não são passíveis de análise lógica, uma vez que não são formais, então a sua análise só poder 

ser retórica. 

Por que análise retórica e argumentativa? 

 

Porque os esquemas ditos “lugares dos preferíveis” são comuns a qualquer tipo de 

argumentação, em particular, a argumentação informal que tem por objeto a instituição dos 

valores considerados superiores. Essa argumentação informa envolve procedimentos 

peculiares aos silogismos, especialmente os silogismos retóricos – os entimemas –, nos quais 

as premissas são plausíveis. A análise retórica permite examinar os discursos que miram a 

ação, porque tanto “visam obter dos auditórios um efeito puramente intelectual, uma 

disposição para admitir a verdade de uma tese, como provocar uma ação imediata ou 

eventual” (PERELMAN, 1999, p. 32). No âmbito da Psicologia Social a virada retórica foi 

proposta por Billig (2008), que considera ser factível esclarecer muitas questões postas na 

Psicologia recorrendo aos esquemas argumentativos propriamente retórico. Caso fixemos a 

atenção nas dimensões argumentativas da vida social, então muitos problemas teóricos da 

Psicologia Social serão resolvidos, isto porque “pensar é uma forma de argumento interno, 

modelada no diálogo dirigido ao mundo externo; as atitudes são posturas retóricas em 

questões polêmicas; a justificação e a crítica ação atividades retóricas essenciais; e assim por 

diante” (BILLIG, 2008, p. 10). 

Suarez (2003, p. 44) também considera, como nós, que a teoria das representações 

sociais precisa ser complementada com a teoria da argumentação 

(...) podíamos dizer que os dois principais problemas aos quais se tem 

dedicado a investigação, na psicologia social, sobre a persuasão têm sido, de 

um lado, o tema da representação social e, de outro, o da mudança de 

opinião e atitude. Ambas são questões vinculadas entre si, já que, 

definitivamente, tem sido tratadas fundamentalmente em termos de 

influência social e, portanto, como processos retóricos. 

 

Suarez recorda um artigo de Michael Billig, no qual este reafirma que os 
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fenômenos estudados pela Psicologia Social são constituídos na interação social, a qual é 

especialmente a discursiva. 

Assim, a ação de argumentar para e com um auditório (páthos) considera que a 

pessoa tem opinião e que se lhe atribui algum valor, o que não pode ser negligenciado. Para 

ganhar adesão, o ponto de partida do discurso (lógos) supõe um acordo com auditório 

(páthos) de professores. Esse acordo “tem por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, 

ora as ligações particulares utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações; do princípio 

ao fim, a análise da argumentação versa sobre o que é presumidamente admitido pelos 

ouvintes” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 73). Assim, os preferíveis dos 

professores em relação à matemática escolarizada sustentam-se em discursos cujos 

argumentos têm como base de convencimento os raciocínios, as emoções e as ideologias. Por 

este raciocínio, a análise das técnicas de argumentação e de como são apresentadas permitem 

compor o quadro teórico que sustentou a nossa metodologia. 

A análise dos discursos se dá pelos raciocínios que expõem os objetos de acordo 

que podem revelar os valores que se afirmam e em que se sustentam. Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p. 74) “o ponto de partida da argumentação pressupõe acordo do 

auditório”. 

O orador é avaliado pelo seu caráter (éthos), por sua credibilidade, e lança mão 

das paixões (páthos) do auditório para o conduzir de um estado ou disposição para outro, para 

que este possa aderir ao que está sendo proposto. Desse modo, a situação retórica requer 

conhecimento razoável das disposições, das atitudes, das crenças do auditório. Assim, afirmar 

que um determinado discurso (fala) está de acordo com um esquema argumentativo é uma 

hipótese provável para quem analisa o discurso situado socialmente e historicamente 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Os discursos situados no contexto da matemática escolar remetem aos objetivos 

do seu ensino e que são projetados para esta área do conhecimento na suposição de que na 

escola se aprende as representações (científicas) dessa disciplina escolar. Ainda acerca da 

questão de como as ideias científicas tornam-se representadas na consciência popular, Billig 

(1991, p. 66) afirma que “as ideias cientificas são alteradas de um modo específico pela sua 

transmissão”. Em se tratando dos documentos dos exames escolares, nos quais estão 

explícitos os objetivos do ensino, a análise retórica revelou o que os diferentes grupos 

valorizam no ensino da matemática escolar. 

Mas, o que representa a doutrina dos exames na escolarização? 

Antes de mais nada, é necessário definir o que consideramos como “doutrina” 
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neste mesmo contexto. Na escolarização as proposições que procuram estabelecer um modo 

de fazer apropriado àquela prática são definidas por Mazzotti (2008) como “doutrinas 

pedagógicas”. São enunciados, discursos que buscam convencer ou persuadir as pessoas a 

respeito do que é próprio da educação. Este modo de definir as doutrinas independe da 

concepção que se tenha de teoria porque “é um conjunto de enunciados a respeito de algo”. 

No que diz respeito aos exames, são vários os documentos que explicitam “o que 

é próprio” dos exames utilizados em larga escala. Além disso, a disseminação da cultura da 

avaliação e a ênfase dada aos resultados educacionais vincula-se à qualidade, como se verifica 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996) que “assegura a avaliação 

do rendimento escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, objetivando a qualidade do 

ensino: 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:  

[...]  

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 

ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 

ensino;  

[...]  

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 

este nível de ensino; 

 

Estas ações se apoiam na Declaração Mundial de Educação para Todos 

(UNESCO, 1998), que orienta para 

(...) a tradução das oportunidades ampliadas de educação em 

desenvolvimento efetivo - para o indivíduo ou para a sociedade - dependerá, 

em última instância, de, em razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas 

aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, habilidades 

de raciocínio, aptidões e valores. Em consequência, a educação básica deve 

estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da aprendizagem, e não 

mais exclusivamente na matrícula, frequência aos programas estabelecidos e 

preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma. Abordagens 

ativas e participativas são particularmente valiosas no que diz respeito a 

garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente 

suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos programas 

educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e 

implementar sistemas de avaliação de desempenho. 
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Deste modo, o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado a partir da Lei 

10.172/2001, estabelece diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino, e indica os mecanismos de acompanhamento e avaliação do plano 

pela Câmara e Senado Federal com a criação do Sistema Nacional de Avaliação. Além disso, 

apresenta-se como principal instrumento para o alcance das metas deste Plano um conjunto de 

normas, programas e instrumentos de avaliação voltados para os diferentes segmentos de 

ensino em todo o país. 

O PNE mais recente, aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, 

mantém os compromissos relativos à melhoria da educação e o cumprimento das metas por 

meio da contínua avaliação. Assim, a Educação Básica Brasileira é avaliada pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB)20, aplicado pela primeira vez em 1990 e que, de 

acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), contribui para a melhoria da 

qualidade da educação. O SAEB é reestruturado em 2005, por meio da Portaria MEC no 

931/2005 passando a contar com um maior número de processos de avaliativos. A seguir, são 

apresentadas as avaliações e as suas respectivas características: 

 

 

 

O mesmo raciocínio do que é próprio da qualidade da educação é ratificado 

também pelas Avaliações Internacionais em Larga Escala como o Programa Internacional de 

                                                 
20 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc>. 

Quadro 5. Avaliações e características 

Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) 
avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira 

Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar 

(ANRESC) – Prova Brasil 

avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos 

Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) 

avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, 

alfabetização Matemática, condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das 

redes públicas 

Provinha Brasil 
fornecer informações sobre o processo de alfabetização aos professores e 

gestores das redes de ensino 

Fonte: INEP 

 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc
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Avaliação de Estudantes (PISA), desenvolvido e coordenado internacionalmente pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Brasil é o único 

país da América do Sul que participa dessa avaliação desde a sua primeira edição em 2000. O 

PISA faz parte de um conjunto de avaliações e exames nacionais e internacionais 

coordenados pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Atualmente estudantes 

brasileiros participam de avaliações nacionais, dos estudos regionais coordenados pelo 

Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE) e do PISA, 

coordenado pela OCDE. 

Diferentemente das demais avaliações, o estudo proposto pelo PISA permite ao 

Brasil aferir conhecimentos e habilidades dos estudantes de 15 anos em leitura, matemática e 

ciências, contrastando com resultados do desempenho de alunos dos países membros da 

OCDE, além de 35 países/economias parceiras. O PISA é um programa contínuo que, sob 

uma visão de longo prazo, tem por objetivo o desenvolvimento de um corpo de informações 

para o monitoramento de conhecimentos e habilidades dos estudantes em vários países, bem 

como em diferentes subgrupos demográficos de cada país (OCDE, 2016).21 

Deste modo, os argumentos acerca da qualidade da educação estão situados nos 

exames que conduzem a educação para esse lugar da qualidade.  

Na pesquisa que realizamos tivemos por tema as competências dos estudantes, ou 

seja, a proficiência medida por meio de seus desempenhos nos exames. 

2.1.2 O desempenho dos alunos em Matemática 

Os meios de comunicação destacam os resultados dos exames nacionais22 do  

Sistema de Avaliação da Escola Básica (SAEB), os quais mostram o baixo desempenho dos 

estudantes nos diferentes níveis de escolaridade. 

Conforme os resultados das avaliações do SAEB 201523 uma parte expressiva dos 

alunos, principalmente no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, ainda 

está nos níveis mais baixos da chamada Escala de Proficiência. Os estudantes do ensino 

médio têm dificuldades em operações matemáticas minimamente complexas como soma, 

                                                 
21 Brasil no Pisa 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf>. 
22  Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica – Disponível em: DAEB/INEP. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/saeb_2015_resumo_dos_resul

tados.pdf>. 
23 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015>. 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/saeb_2015_resumo_dos_resultados.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/saeb_2015_resumo_dos_resultados.pdf
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015
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subtração, multiplicação e divisão. Estas mesmas dificuldades também são expostas no Portal 

Brasil24 que analisa como insatisfatório o aprendizado dos alunos da escola básica, o que é 

justificado pelas ausências conceituais apontadas pelos resultados das avaliações. 

A tradução das avaliações em números conduz supor que se trata de um valor 

exato e sem as ambiguidades das palavras. Essa tradução “numérica”, sem o seu referente, 

apresenta-se como algo que fala por si e assim é recebido por muitos pesquisadores que 

tratam da proficiência em matemática pelos alunos examinados (KLEIN, 2006; DWYER et 

al, 2007; FRANCO et al., 2007; ORTIGÃO e AGUIAR, 2013 apud SANTOS e 

TOLENTINO-NETO, 2015). Por exemplo, no Portal da Educação25 do MEC, ao analisar a 

evolução das médias em matemática dos alunos que participaram da avaliação do SAEB diz 

que “em 2003, os estudantes da quarta série obtêm proficiência igual a 180,65 e, nas edições 

seguintes da prova, só evoluem. A nota obtida em 2005 foi igual a 185,66 e, em 2007, foi a 

maior já registrada em toda a série histórica da prova de matemática que corresponde a 

193,48.”  

Esta exposição dos resultados das avaliações apresenta o fracasso como 

contraponto do ensino eficaz e de qualidade com base na exatidão que os números 

representam e que serão tomados como referência para o IDEB. 

2.1.3 O que medem os exames 

Os documentos de referência para educação sustentam que a escolarização 

necessita da aferição de seu funcionamento, o que deve ser feito pelos exames. Assim, o 

modo de conhecer o ensino decorre dos resultados confiáveis apresentados pelas avaliações. 

A relação entre a escolarização e os exames se sustenta em uma doutrina: o 

cientismo/cientificismo. De acordo com Karl Popper, o cientificismo é a crença dogmática na 

autoridade do método científico e nos seus resultados, mas o significado “pejorativo” do 

termo intensificou-se por volta da metade do século XX, quando passou a ser utilizado pelos 

críticos da ciência para a atacar (HAACK, 2012, p. 6). O caráter cientificista dos exames será 

mostrado a seguir, mas antes é preciso expor as alterações dos conceitos científicos para 

viabilizar os exames massivos, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - 

PISA26 e Enem. 

                                                 
24 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015>. 
25 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31992>. 
26 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos>. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31992
http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos
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A Nota Técnica27 esclarece que essa mensuração: “é a grande inovação da Teoria 

de Resposta ao Item utilizada nos exames, só que ao invés de medir altura, o exame mede a 

proficiência de estudantes” (INEP-DAEB, 2012, p. 3). Este enunciado compara duas medidas: 

altura e proficiência; logo, sustenta que há equivalência conceitual entre o sistema métrico 

decimal e aquele utilizado para medir a proficiência evidenciando assim que ambas são 

medidas baseadas na escala de razão. 

As informações relativas ao desempenho dos estudantes nos exames, quando 

associadas às do rendimento escolar, determinam o indicador de qualidade educacional 

(IDEB). A qualificação (resultados) é determinada por um cálculo denominado “O cálculo do 

Ideb” 28 cuja fórmula geral é dada por IDEBji = Nji Pji, em que i = ano do exame (Saeb e 

Prova Brasil) e do Censo escolar; Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa e 

Matemática padronizada para um indicador entre 0 e 10 dos alunos na unidade; j obtida em 

determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; Pji = indicador de 

rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j. Estes 

cálculos aparecem como os únicos instrumentos do pensamento correto a respeito da 

proficiência. 

A “medida de proficiência” replica a representação de “inteligência” que se 

propôs medir por meio dos “testes de inteligência”, os quais Stephen Jay Gould, em “A falsa 

medida do homem”, desconstruiu os pressupostos formais e matemáticos. Gould (2003, p. 65) 

recorda que “a fé nos números” pretende “garantir uma precisão irrefutável”. Se os números 

não mentem, as pessoas podem mentir com números ou, pelo menos, se enganarem. No caso 

das medidas dos estados cognitivos/afetivos os enganos conceituais são extraordinários, com 

implicações sociais de grande monta, dentre estas a discriminação de negros, tal como 

narrado por Gould. 

Do ponto de vista ético, supõe-se que a TRI é neutra, uma vez que apenas 

discrimina as respostas corretas das falsas e das aleatórias, pelo fato de utilizar a estatística 

bayesiana. Certamente os cálculos envolvidos, realizados por computadores, são corretos e 

permitem discriminar aquelas respostas. Mas os quesitos das provas não são socialmente 

neutros, nem poderiam ser. No entanto, os defensores do PISA, por exemplo, sustentam a 

equivalência das provas entre países e culturas muito diversas. Este é um assunto a ser 

                                                 
27 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_tri_enem_18012012.pdf>. 
28  Nota técnica: Índice de Desenvolvimento da Escola Básica – IDEB. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.pd

f>. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_tri_enem_18012012.pdf
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examinado em outro trabalho, aqui nos restringimos aos exames para apreender a 

representação social de matemática. 

Como são traduzidas para o grande público as informações técnicas acerca dos 

exames? 

A primeira tradução reduz as informações a um conjunto de “números”, 

geralmente porcentagens, médias (sem variância) etc. Como se sabe, os números não 

mentem… Essa redução deixa de fora o principal: a medida utilizada mede o que pretende 

medir? Os divulgadores utilizam uma técnica retórica muito usual: desvia a atenção do 

auditório na direção do que este considera inquestionável, neste caso, os números. Tais 

números são “soltos”, não são de algum conjunto numérico, salvo o conjunto de base 10 

organizado em subconjunto de 100 (porcentagem), que é conhecido do auditório. A média das 

notas, medida de tendência central do conjunto das respostas, é apresentada como absoluto, 

sem a variância, logo, não permite saber a distribuição dos eventos na população. Neste 

aspecto os Testes de Inteligência são mais benfeitos, pois os desvios constituem os postos em 

que se encontram as pessoas. Nos testes de inteligência, a média é 100 com desvios de 10 

pontos. Assim alguém que tenha obtido 90 ou 110 pontos está localizado na média. 

Como explica Gould (2003, p. 183), 

(...) a uniformização da escala permitiu que o resultado da criança “média” 

fosse de 100 em cada idade (a idade mental era então igual à idade 

cronológica). O nivelamento da variação entre as crianças introduziu um 

desvio normal de 15 ou 16 pontos em cada idade cronológica (…) com sua 

média de 100 e seu desvio normal de 15, o teste Stanford – Binet chegou a 

ser (e, em muitos aspectos, continua sendo) o critério fundamental para se 

julgar a abundância de escritos comercializados em grande escala. 

 

E complementa a respeito da proposta dos testes, sustentando que o teste 

(...) destinava-se ao exame de indivíduos, incluindo quarenta e quatro tarefas 

que iam desde o estágio anterior ao jardim-de-infância até meados da 

adolescência (…) e atributos como: memória, compreensão da linguagem, 

amplitude do vocabulário, orientação no espaço e no tempo, coordenação 

entre o olho e a mão, conhecimento dos objetos familiares, juízo, 

semelhanças e diferenças, raciocínio aritmético, habilidade e engenhosidade 

para resolver dificuldades de ordem prática, capacidade de detectar coisas 

sem nexo, rapidez e riqueza de associação de ideias, habilidade para 

reconstruir um conjunto de formas divididas ou agrupar em conjunto de 

ideias em um todo único, capacidade de generalizar a partir de uma série de 

fatos relacionados entre si (GOULD, 2003, p.181). 
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Essa influência vem desde meados do século XIX, apoiada na “fé nos números 

que pode garantir uma precisão irrefutável” (GOULD, 2003, p. 65). 

Todavia, o uso de signos numéricos, pois não se sabe a que se referem, conduzem 

à ambiguidade que se quer eliminar, produzindo inúmeras interpretações (conclusões), isto 

porque, os números admitem, mas não necessariamente satisfazem as condições formais que 

os tornam confiáveis. Assim sendo, esse signos de números podem servir para persuadir, mas 

não para esclarecer o dito fracasso escolar. Além disso, e ainda de acordo com Gould, a 

apresentação adequada da informação pode ser mais eficaz do que argumentos apresentados 

sem números, quando efetivamente se quer que o público compreenda as informações. Estas 

abordagens constituem possíveis caminhos para que se possa verificar em que medida estes 

elementos técnicos, nos quais se apoiam a análise da proficiência dos alunos nos exames 

nacionais, atendem às habilidades e competências afirmadas pelos descritores. 

2.2 A teoria de resposta ao item - TRI 

A TRI (Teoria de Resposta ao Item) é amplamente utilizada nas avaliações em 

larga escada para determinar a proficiência do estudante, a qual também é denominada de 

Teoria do Traço Latente (TTL), que quantifica as características individuais que não podem 

ser observadas diretamente, como é o caso da proficiência em determinado conteúdo 

(ARAUJO; ANDRADE; BORTOLOTTI, 2009). 

A teoria do traço latente usa a Estatística Bayesiana29 para construir uma escala. 

No entanto, se algo é dito latente, então deve haver uma teoria que sustente a sua realidade. 

No caso da medida de escolaridade, o latente seriam os procedimentos cognitivos que podem 

ser explicitados por meio de um item. Mais ainda, de acordo com a Nota Técnica do INEP-

DAEB (2012) por meio do uso da Bayesiana constrói-se os itens segundo a sua ordem de 

dificuldades, ou seja, um estudante que acerta um item complexo deve necessariamente 

acertar o mais fácil. Embora não esteja explicito no discurso da Nota Técnica, a teoria 

sustenta uma ordem de dificuldade, uma hierarquia, bem como a noção de medida: de 

“traços” e de “latências”, os quais se manifestam nos itens. 

No entanto, a proficiência em Matemática (traço latente), como em qualquer outra 

área de conhecimento apresenta restrições considerando as relações entre instrumentos de 

                                                 
29 De acordo com Pasquali e Primi (2003), a Estatística Bayesiana tem como base a definição subjetiva de 

probabilidade fundamentada no dito do Teorema de Bayes. 
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medida e objeto a ser mensurado. O “item” sustenta um discurso de rigorosidade e exatidão 

incompatível com a própria Teoria, que é reconhecida como uma teoria alternativa à Teoria 

Clássica dos Testes (TCT) e, embora útil e amplamente difundida, tende a produzir cegueira 

na significação do mundo real, já que conduz por si mesma à matematização e banalização 

dos problemas (MACHADO, 2010). 

No entanto, o problema não está na TRI, que é bem formada, mas na premissa de 

que cada item do exame permite apreender as capacidades latentes envolvidas, tal como 

ocorre com os itens dos testes de inteligência. A analogia com os testes de inteligência 

permite expor os argumentos explícitos e implícitos do discurso a respeito do TRI e que serão 

melhor compreendidos a partir da leitura do item 2.2.1. 

O “traço latente” se refere a uma família de modelos matemáticos que relacionam 

variáveis observáveis (itens de um teste, por exemplo) e “traços hipotéticos não observáveis e 

aptidões”, os quais são responsáveis pelo aparecimento das respostas ou comportamentos 

emitidos pelo sujeito que são as variáveis observáveis (PASQUALI; PRIMI, 2003). Deste 

modo, para os mesmos autores, o traço latente (aptidão, habilidade, competência etc.) do 

estudante determina a resposta que ele dará ao item e que são expressas numa relação 

matemática – um modelo matemático ou teoria do traço latente. 

Um outro ponto de vista a respeito dos exames e, por extensão, os modelos de 

aferição utilizados, é trazido por Zukowsky-Tavares (2013, p. 59) ao considerar que: 

(…) “existe uma relação simétrica entre sistemas de exames e sistema de 

ensino”. Acredita-se, assim, no falso princípio de que “um melhor sistema de 

exame” garante “melhor sistema de ensino”. Tudo isso é muito falso já que o 

exame é “um efeito das concepções sobre aprendizagem, não o motor que 

transforma o ensino”. Há uma excessiva confiança no exame como 

instrumento capaz de melhorar a qualidade da educação. 

 

Assim sendo, o que caracteriza os exames também caracteriza a aprendizagem, 

pois se afirma uma “relação simétrica” entre sistemas de ensino (aferidos pelo IDEB) e 

sistemas de exame (aferidos com base na TRI). Para elucidar com mais propriedade a 

inferência a respeito da “escala métrica”, é relevante apresentar alguns aportes teóricos 

referentes à teoria psicométrica fundamentada no item, como é o caso da TRI, com base em 

estudos realizados por Zukowsky-Tavares (2013). Segundo a autora, na origem desse modelo 

se utilizava algoritmos matemáticos difíceis de serem operacionalizados e se iniciaram com a 

busca de respostas relativas aos testes de inteligência entre 1950 e 1960. A expansão desse 

modelo pode se iniciar com o uso informática dos anos 1980, que viabilizou o uso dos 
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complexos algoritmos do modelo (BRASIL, 2012). Deste modo, a TRI surge da necessidade 

de superar as limitações da “apresentação de resultados somente por meio de percentuais de 

acertos ou scores dos testes” e tem sido conceituada como “uma modelagem estatística de 

aplicação frequente em testes de conhecimento” (ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 65). 

Surge um segundo contraponto e que diz respeito à complexidade que é inerente 

ao registro (aferição) das diferentes aprendizagens que são construídas pelo indivíduo nos 

diferentes espaços, tanto da educação formal quanto na não formal. 

Esse modelo pode ser utilizado para classificar as aptidões (habilidades, 

competências etc.) dos estudantes? 

Se tomarmos como referência os pressupostos epistemológicos da TRI, que 

explicitam o conceito da “unidimensionalidade” nos itens dicotômicos dos testes 

padronizados, em que se assume que “a capacidade do examinado é descrita por uma  variável 

latente única exigindo, deste modo que os testes meçam apenas uma habilidade” ( 

ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 65). No entanto, a literatura especializada sustenta que 

“parece pacífico que qualquer desempenho humano é sempre multideterminado ou 

multimotivado, dado que mais de um traço latente entra na execução de qualquer tarefa” 

(PASQUALI; PRIMI, 2003, p. 104). Deste modo, retomamos a literatura especializada e 

compilada por Zukowsky-Tavares, retornamos a Gould (2003, p. 252) quando diz: 

(...) a ideia de que um conceito tão impreciso e tão dependente do contexto 

social como a inteligência pode ser identificado como uma “coisa” única 

localizada no cérebro e dotada de um determinado grau de hereditariedade, e 

que, portanto, pode ser medida e receber um valor numérico específico que 

permite uma classificação unilinear das pessoas em função da quantidade de 

inteligência que cada um supostamente possui. Ao identificar um eixo 

fatorial matemático com o conceito de “inteligência geral”, Spearman e Burt 

forneceram uma justificação teórica da escala unilinear que Binet havia 

proposto como simples guia aproximativo. 

 

A aferição de habilidades e cognição humanas situa os exames nos primórdios da 

psicometria nos séculos XVIII e início do século XX, os quais se sustentam no esquema 

argumentativo e retórico dissociação de noção, a qual é, neste caso, a cognição humana, o 

que será examinado a seguir. 

2.2.1 Dissociação da noção de cognição 

Recordando, termo 1 da dissociação de alguma noção expressa carência “das 
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qualidades presentes no termo 2, pelo que se institui uma hierarquia, sem que se suponha a 

possibilidade de se passar de um termo para o outro, salvo quando se trata de argumentos 

vinculados à escola ou à educação, quando a dissociação pode ser coordenada pela metáfora 

PERCURSO” 
30

 (MAZZOTTI, 2014, p. 81). 

No caso da cognição, ao considerá-la como um objeto a ser medido, o orador 

precisa utilizar a técnica da dissociação de noção, que estabelece uma hierarquia pela falta, 

mas não necessariamente uma escala de razão, como se diz pertinente aos exames. É 

perfeitamente factível estabelecer “etapas do desenvolvimento cognitivo”, logo uma escala, 

sem a identificar com uma escala de razão. Este é o caso da teoria proposta por Jean Piaget, 

que estabelece uma hierarquia ordinal, sem vincular os “estágios cognitivos” a alguma 

grandeza, pois interessa mostrar as qualidades dos esquemas e estruturas do pensamento, em 

que o esquema não tem as propriedades de uma estrutura (em seu significado de estrutura 

algébrica), em que  

(...) a exatidão, ao contrário, só pode provir de um único instrumento – o 

matemático, este pode se aplicar ao campo da observação sempre que a 

análise do comportamento surja de uma atitude de rigor científico. Caso 

contrário, o insubstituível instrumento de exatidão poderia facilmente se 

converter em fonte de falácias psicológicas (BATTRO, 1976, p. 16). 

 

Piaget estabelece os estágios de um processo de desenvolvimento que culmina no 

lógico matemático e não uma escala de razão ou métrica do pensamento hipotético-dedutivo. 

Isto porque 

(...) a qualidade das condutas lógico-matemáticas que constituem os 

conceitos como os de conservação de massa, peso, volume etc. variam em 

um processo mensurável por uma escala ordinal, uma seriação: a etapa i 

antecede necessariamente a ii e esta a iii, com variações no interior de cada 

estágio (MAZZOTTI, 2015, p. 87). 

Embora os exames não se declarem “testes de inteligência”, a dissociação da 

noção de cognição utilizada estabelece termo 1 como a ausência de proficiências em X, e 

como termo 2, a presença de proficiência em X, o que é uma dicotomia. Mas o discurso dos 

teóricos da TRI afirma existir uma escala métrica que permite localizar cada um em um dos 

                                                 
30 “Esta metáfora, é a noção-chave das teorias pedagógicas que tratam de processos e podendo ser traduzida em 

dois significados concorrentes e antagônicos: o percurso é perfeitamente determinado e determinável; ou há 

muitas incertezas, não sendo factível considera-lo nem determinado e nem determinável. Os que defendem a 

perfeita determinação de certo percurso toma para si as experiências que parecem validar ou justificar sua 

maneira de ver” (MAZZOTTI, 2008, p. 3). 
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postos da hierarquia entre aqueles termos. O que é análogo ao proposto por Binet em seu teste 

de inteligência, para o qual “a inteligência era por demais complexa para ser expressada por 

um único número” (apud GOULD, 2003, p. 154). Esse número foi denominado mais tarde, 

pelo próprio Binet de “QI” (quociente de inteligência). Em seu livro A falsa medida do 

homem, Gould desmonta argumentos supostamente científicos em prol dos testes de 

inteligência. Para Gould, há evidências plausíveis de as diversas competências intelectuais 

humanas para além das exigidas pelas perguntas curtas dos testes de inteligência, pelo que os 

testes de inteligência servem apenas para medir a capacidade de um indivíduo em resolver 

testes de inteligência. O autor reafirma a finalidade prática limitada da medida (escala) 

utilizada nestes testes quando diz: “A escala, rigorosamente falando, não permite medir a 

inteligência, porque as qualidades intelectuais não se podem sobrepor umas às outras, e, 

portanto, é impossível medi-las como se medem superfícies lineares” (GOULD, 2003, p. 

154). A concepção de inteligência expressado no “quociente de inteligência” se relaciona com 

a crença de a inteligência ser uma capacidade latente singular e inviolável, uma propriedade 

especial dos seres humanos; logo, que seria “quantificável” e “classificável”, o que se traduz 

na representação a respeito das pessoas serem “mais ou menos” inteligentes (SMOLE, 2000, 

p. 19). 

Além disso, há casos históricos que mostram que a quantificação associada a um 

determinado aspecto das ciências pode transformar-se em resultados desastrosos, 

considerando o caráter de precisão irrefutável dos números. O método para quantificar o 

aborrecimento é um dos vários casos nos quais a “afirmação aparentemente respaldada em 

cifras abundantes corrobora como garantia de verdade” (GOULD, 2003, p. 66) algo 

irrelevante ou falso. 

Assim, a medida do processo cognitivo, tal como proposto por Piaget, apresenta 

uma característica fundamental: não se refere aos indivíduos, mas ao lugar em que se encontra 

no percurso que pode conduzir ao estádio lógico-formal, o qual foi extraído do modo de 

pensar dos cientistas atuais. Seu referente é o conhecimento científico tal como era 

organizado quando Piaget sistematizou a sua epistemologia. Caso esse modo de pensar tenha 

sido alterado, então a etapa lógico-formal precisará ser revista, pois é o “ponto de chegada” 

efetivo da epistemologia genética, que apresenta uma escala ordinal, não uma de razão ou 

métrica. Mas a escala dita piagetina não é adequada para medir a escolaridade também não 

permite dizer quão inteligente é alguma pessoa. Não é o caso, aqui, de desenvolver uma 

exposição da epistemologia genética, que foi evocada para mostrar a viabilidade de 

estabelecer uma escala das condutas cognitivas e afetivas, que se sustenta em uma dissociação 
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de noções, sem a falácia formal de atribuir uma escala de razão a algo que não é metrificável. 

2.2.2 Os a priori da TRI, os exames medem o desejável 

Os argumentos a priori da “teoria da resposta ao item” e do “desenvolvimento 

cognitivo”, permitem avançar em nosso percurso a respeito do que medem os exames – o 

desejável. 

Por que a priori? Porque, assim como afirma Boudon (1990), os a priori ou 

implícitos podem produzir ideias duvidosas, frágeis ou falsas, argumentadas de maneira 

perfeitamente lógica mesmo nos discursos dos cientistas. Deste modo, a explicitação desses a 

priori, embora não podendo ser validados por meio de um cálculo lógico ou por 

experimentações, permite explicar as razões que as pessoas têm para sustentarem as suas 

concepções, sem recorrer à hipótese de que são dominadas por forças que elas desconhecem 

(MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2015, p. 9). 

Caso possamos afirmar, a partir dos a priori da TRI que os itens dos exames 

avaliam as competências intelectuais dos estudantes; então é verossímil que as competências 

são mensuráveis por meio de uma de escala de razão. Essa medida, como qualquer outra, se 

realiza na comparação entre um padrão e o que o examinado sabe, numa correspondência 

biunívoca entre os elementos do padrão e os apresentados pelo estudante. O que se deseja 

medir a priori é o que se considera o modo de pensar a matemática, no nosso caso específico. 

Assim, as habilidades requeridas dos estudantes, sejam quais forem, determinam a 

proficiência na disciplina. 

Seguindo essa mesma relação entre desempenho e proficiência, a qualidade do 

ensino da matemática é avaliada pelos descritores 31  dessas provas, os quais associam 

conteúdos curriculares e habilidades esperadas. A proficiência em matemática diz respeito ao 

que se é capaz de fazer com o conhecimento que se tem e, nesse aspecto, concordamos com 

Schoenfeld (2007, p. 63-64, tradução nossa) ao afirmar que a partir de resultados de testes de 

proficiência, 

(...) os estudantes que experimentam uma formação focada em 

desenvolvimento de habilidades tendem a dominar habilidades relevantes, 

mas não possuem bom desempenho em testes de resolução de problemas e 

                                                 
31  De acordo com o INEP, descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais 

desenvolvidas pelos alunos que traduzem certas competências e habilidades. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/saeb/perguntas-frequentes>. 
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conhecimento conceitual. Estudantes envolvidos em um currículo de base 

mais ampla tendem a um desempenho razoável em testes de habilidade (isto 

é, suas performances em testes de habilidades não são estatisticamente 

diferentes das performances dos estudantes que participaram de cursos 

orientados para o desenvolvimento de habilidades), e eles têm um 

desempenho muito melhor que aqueles estudantes quando submetidos a 

avaliações conceituais e de resolução de problemas. 

Em suma, o conceito que se tem sobre o que é importante em matemática faz 

diferença — o que se avalia faz diferença. Primeiramente, os estudantes provavelmente não 

aprendem o que não é ensinado. Portanto, ensinar um currículo limitado tem consequências. 

Segundo, só é possível descobrir o que o estudante não sabe avaliando esse conhecimento.32 

E ainda, com a afirmação do mesmo autor, “é desnecessário dizer que conhecer 

matemática, no sentido de ser capaz de produzir fatos e definições, e executar rotina de 

comandos, não é suficiente. O estudante precisa ser capaz de usar o conhecimento matemático 

que tem” (SCHOENFELD, 2007, p. 64, tradução nossa).33 As considerações trazidas por 

Schoenfeld apoiam que a dita proficiência em matemática estabelece o que se considera 

desejável em relação à Matemática e ao seu ensino. 

Deste modo, é necessário expor o que os exames consideram como desejável, 

quando se referem à proficiência dos estudantes. De um lado, temos as propriedades 

psicométricas dos testes e, de outro, os conteúdos matemáticos desses testes. Assim, esses 

conteúdos (expressos pelos descritores), além de serem compatíveis de medição, expressam o 

que são as ditas competências matemáticas requeridas pelos exames – o desejável. 

Ao tomarmos como referência os aportes apresentados da epistemologia genética 

de Piaget, assumimos que a cognição não é passível de ser mensurada por meio de uma escala 

de razão ou métrica, deste modo, quais competências representam a proficiência medidas 

pelos exames? 

                                                 
32 “Students who experience skills-focused instruction tend to master the relevant skills, but do not do well on 

tests of problem solving and conceptual understanding. Students who study more broad-based curricula tend to 

do reasonably well on tests of skills (that is, their performance on skills-oriented tests is not statistically dif- 

ferent from the performance of students in skills-oriented courses), and they do much better than those students 

on assessments of conceptual understanding and problem solving. 

In short, one’s concept of what counts as mathematics matters a great deal — and, what you assess counts a great 

deal. First, students are not likely to learn what they are not taught. Hence teaching a narrow curriculum has 

consequences. Second, one only finds out about what students don’t know if one assesses for that knowledge”. 
33  “It goes without saying that “knowing” mathematics, in the sense of being able to produce facts and 

definitions, and execute procedures on command, is not enough. Students should be able to use the mathematical 

knowledge they have”. 
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Considerando que “medir é comparar atributos dos objetos, ou grandezas, que 

devem ter a mesma natureza” (BRASIL, 2014, p. 35), a não satisfação dessa regra conceitual 

nos põe diante de duas alternativas: (a) é impossível medir a cognição por meio de uma escala 

de razão porque o parâmetro (escala de proficiência) e o objeto não têm os mesmos atributos 

(natureza); (b) mede-se, mas o mensurado não representa a natureza da grandeza que diz 

medir, logo, é uma falsa medida. 

Deste modo, o que seria plausível medir? 

O significado de proficiência, por tudo o que foi apresentado até aqui, está 

vinculado ao que se é capaz de fazer, o que é ratificado no artigo disponibilizado no sítio do 

INEP34 com o título de “A Matriz de Referência de Matemática”. No material de referência 

são apresentados os princípios da prova de Matemática do SAEB e da Prova Brasil 

afirmando: 

(...) ao contrário da simples reprodução de procedimentos e do acúmulo de 

informações, a matriz de referência que norteia as provas de Matemática do 

Saeb e da Prova Brasil está estruturada sobre o FOCO RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS. A resolução de problemas possibilita o desenvolvimento de 

capacidades como: observação, estabelecimento de relações, comunicação 

(diferentes linguagens), argumentação e validação de processos, além de 

estimular formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e 

estimativa. Essa opção traz implícita a convicção de que o conhecimento 

matemático ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras 

para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução (INEP, 

2011, p. 106). 

 

Essa mesma matriz, no entanto, ao fazer referência à “limitação” do exame 

afirma: 

(…) não [se] menciona certas habilidades e competências que embora sejam 

importantes, não podem ser medidas por meio de uma prova escrita. Em 

outras palavras, a Matriz de Referência de Matemática do SAEB e da Prova 

Brasil não avalia todos os conteúdos que devem ser trabalhados pela escola 

no decorrer dos períodos avaliados. (...) desse modo, a Matriz não envolve 

habilidades relacionadas a conhecimentos e a procedimentos que não 

possam ser objetivamente verificados (INEP, 2011, p. 106). 

 

Está explicito nessas diretrizes que certas habilidades e competências, embora 

                                                 
34 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/prova%20brasil_matriz2.pdf>. 
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importantes, não podem ser medidas por meio de uma prova escrita e, além disso, o 

documento também expõe que há habilidades que poderiam ser aferidas por meio de provas 

escritas com outro formato, mas que não são passiveis de ser aferidas através de questões de 

múltipla escolha. 

Neste raciocínio, cabe agora, apresentar as competências matemáticas requeridas 

– os desejáveis pelo exame. 

Os quadros a seguir apresentam os Temas e seus respectivos descritores para o 

Ensino Fundamental que constam da Matriz de Referência de Matemática (INEP, 2011, p. 

107-408): 

Quadro 6 - Tema I: Espaço e Forma 

Descritores 
4º /5º 

anos 

Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações 

gráficas 
D1 

Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 

relacionando figuras tridimensionais com suas planificações 
D2 

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de 

lados e pelos tipos de ângulos 
D3 

Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, congruentes, 

perpendiculares) 
D4 

Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em 

ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas 
D5 

 

Quadro 7 - Tema II: Grandezas e Medidas 

Descritores 
4º /5º 

anos 

 

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não 
D6 

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml 
D7 

Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo D8 

Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um 

evento ou acontecimento 
D9 

Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, 

em função de seus valores 
D10 

Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas 

em malhas quadriculadas 
D11 
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Quadro 7 - Tema II: Grandezas e Medidas 

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml 
D12 

 

Quadro 8 - Tema III: Números e Operações/Álgebra e Funções 

Descritores 
4º /5º 

anos  

Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional 

D13 

Identificar a localização de números naturais na reta numérica D14 

Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens D15 

Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma 

polinomial 

D16 

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais D17 

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais D18 

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição 

ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e 

mais de uma transformação (positiva ou negativa) 

D19 

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 

configuração retangular e combinatória  

D20 

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional D21 

Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta 

numérica 

D22 

Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema 

Monetário Brasileiro 

D23 

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. D24 

Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo 

diferentes significados de adição ou subtração 

D25 

Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%) D26 

 

Quadro 9 - Tema IV: Tratamento da Informação 

Descritores 4º /5º 

anos 

Ler informações e dados apresentados em tabelas D27 

Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 

colunas) 
D28 
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Considerando o que é reconhecido pela matriz – que “as avaliações apresentam 

limites impostos pela sua própria natureza” — não é possível avaliar as ações dos estudantes 

nas etapas de solução dos problemas. 

Neste caso, o que avaliam os descritores: D7; D11; D12; D19; D20; D23; D25 e 

D26? 

Além disso, considerando a afirmação de que a estrutura da prova tem como foco 

a resolução de problemas dos 28 descritores, verifica-se que apenas 8 propõem explicitamente 

fazê-lo. Deste modo, o fato de o estudante chegar ao resultado correto é apenas uma 

“suposição” de que tenha escolhido as estratégias apontadas nos descritores como parâmetro 

de avaliação de uma determinada competência. 

Machado (2010), realizou um estudo voltado para a identificação do contexto 

matemático que é apresentado nas 37 questões do SAEB e Prova Brasil, aplicadas em todo o 

país, a partir dos comentários e tabelas de frequência de respostas dadas a cada item 

disponibilizados pelo MEC. 

Com base nesse estudo, que utiliza a mesma tabela de descritores apresentada na 

p. 50 e nos comentários a respeito das habilidades mobilizadas, constatou-se que os itens 

identificados pelo Descritor como “Resolução de Problemas” e o Descritor que identifica um 

determinado conteúdo priorizam o cálculo. De fato, dos 37 descritores, 23 deles (63%) são 

avaliados por itens cuja solução é obtida por meio de cálculo, o que não permite identificar a 

competência descrita. Outros 5 itens (13%) são passíveis de ser resolvidos por meio da 

memorização de conteúdos e os demais por aplicação direta, também de conteúdos. Os 

resultados podem ser identificados no Quadro 10 de descritores do seguinte modo: 

 

Quadro 10 - Descritores 

Tipo de Descritor Habilidade necessária para resolver o item 

D7 Cálculo de altura 

D10 Cálculo de distância 

D12 Cálculo de perímetro 

D13 Cálculo de área 

D14 Cálculo de volume 

D18  Cálculos com números inteiros 

D19  Cálculo potenciação 
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Quadro 10 - Descritores 

D20  Cálculo de temperatura 

D21 Cálculo de transformação de fração em porcentagem 

D22 Cálculo de razão 

D23  Cálculo com frações 

D24  Cálculo com decimais 

D25 Cálculo com expressões 

D26  Calcular com frações 

D27  Efetuar cálculos com radicais 

D28 Cálculo com porcentagens 

D29 Cálculo de regra de três 

D30  Cálculo de expressão algébrica 

D31  Cálculo de uma área retangular 

D32  Cálculo algébrico 

D33  Cálculo algébrico 

D34  Cálculo algébrico 

D35 Cálculo algébrico 

D2 Memorização de informação 

D3 Memorização de figuras 

D4 Memorização de figuras 

D6 Memorização de definição 

D8 Memorização de figuras 

D15 Conversão de medidas 

D9 Aplicação direta de conteúdo 

D16 Aplicação direta de conteúdo 

D17 Aplicação direta de conteúdo 

 

  Como a priori – os itens das provas são indicadores adequados para exporem as 

operações cognitivas acerca de um assunto. Para tanto, é preciso constituir um conjunto de 

descritores, que são a expressão das cognições envolvidas em uma temática. No âmbito 

escolar essa temática é o currículo e os programas de ensino das disciplinas supostamente 

constituídas pelas operações cognitivas próprias de cada uma delas. Assim, os descritores da 

disciplina matemática descrevem o raciocínio matemático e este pode ser aferido pelos 
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quesitos e itens das provas que se sustentam nos descritores. 

Por que os cálculos subsumem a proficiência em matemática? 

2.3 O percurso metà, odòs e lógos 

O percurso metodológico, aqui denominado por “metà, odòs e lógos”, cujo 

conceito é expresso por três palavras de origem grega35: metà (“além”), odòs (“caminho”) e 

lógos (“estudo”), faz referência ao percurso dos procedimentos no contexto estabelecido pelos 

corpora constituídos pelos documentos que expõem o debate acerca da matemática, do seu 

ensino e proficiência. Este conjunto de informações é constituído pelas Matrizes de 

Referência dos Exames Nacionais do SAEB, cadernos de apresentação dos procedimentos de 

aplicação, das Notas Técnicas explicativas, dos resultados dos Exames, sites de divulgação 

destes documentos e o Guia de Avaliação do Livro Didático (PNLD), dirigido aos 

professores.  

Estes corpora são discursos das pessoas autorizadas a falarem por seus grupos 

sociais, assim exprimem as tomadas de posição (atitudes) dos membros dos diferentes grupos 

(pesquisadores, matemáticos, elaboradores de itens dos exames, etc.). Estes discursos expõem 

princípios e concepções, neste caso, do que possa vir a ser a matemática, assim como as 

competências cognitivas associadas ao seu aprendizado e que se supõem determinar os itens 

dos exames nacionais que avaliam os alunos ao longo de sua trajetória de escolarização. 

Das informações a respeito do venha a ser a Matemática emergem disputas no 

campo do que se diz desejável para a escolarização da Matemática, de modo que é possível 

analisar os raciocínios e argumentos que se desenvolvem a priori e consideram tanto a 

possibilidade de influenciar – modificar crenças, valores e as atitudes quanto à representação 

de matemática. 

A seguir, são relacionados os acordos dos quais partem as premissas (a priori) 

baseados, alguns deles no real, ou seja, em fatos, verdades e presunções aceitos 

hegemonicamente, e outros baseados no preferível, no que é desejável, e que são os valores e 

lugares reconhecidos pelo auditório para o qual esse discurso é direcionado (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Além destas informações que expressam os “acordos” fez-se necessário 

identificar os discursos de oposição que surgiram na documentação. Dentre estes, no que diz 

                                                 
35 Disponível em: <https://definicion.de/metodologia/9>. 

https://definicion.de/metodologia/9
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respeito ao que se diz ser proficiência em matemática, para os educadores matemáticos e para 

os elaboradores dos exames. Estes mesmos discursos estão presentes nos debates em torno 

das verdades absolutas que sustentam a matemática e da natureza dessa ciência, sendo 

possível identificar os debates que dão origem à Matemática como cálculo. 

Elegemos a teoria da argumentação como método de análise do material escrito 

(documentos) por permitir expor os valores, as crenças e o que se diz desejável para os 

grupos. 

As diretrizes que determinam os exames nacionais, o Guia do Livro Didático que 

orienta a escolha desse manual didático, estabelecem os acordos mais gerais acerca do que é 

admitido pelos auditórios. Esses documentos condensam o que é preferível, deste modo, 

(…) os registros de todo o tipo na modalidade escrita constituem material 

empírico de caráter intersubjetivo, os quais sobrepujam algumas 

modalidades orais de coletas de dados, pois o contato do pesquisador com os 

sujeitos participantes pode interferir na qualidade da coleta (ALVARENGA, 

2016, p. 122). 

 

Ainda que corroborando a argumentação da mesma autora, a justificativa para a 

metodologia adotada não desqualifica os métodos que tomam por base a entrevista, 

observação de campo (participante ou não), grupo focal, nem tão pouco outros cuja interação 

entre sujeitos e pesquisador ocorra minimamente. 

As aulas de Matemática gravadas em vídeo (videoaulas) gratuitas e 

disponibilizadas no YouTube, por instituições e professores, e que são declamações dos 

oradores autorizados acerca do ensino de Matemática, expõem afirmações e recomendações, 

além de metáforas que condensam a representação da Matemática, orientada pelo paradigma 

do exercício. 

Estes discursos (orais) também compõem o núcleo discursivo da coleta de dados 

porque apresentam interlocuções diretas (professores de matemática) que nos permitem 

identificar a influência real exercida por esses oradores (professores de matemática) cujos 

discursos (aulas) recebem a audiência de mais dois milhões de adesões classificadas como 

“positivas”. 

Deste modo, estas escolhas se justificam à medida que estes materiais expõem o 

que se valoriza com relação ao ensino de matemática, do que orienta as práticas escolares, o 

que possibilitou entender as escolhas do que se deve ensinar, com base na análise dos 

descritores, questões dos referidos exames bem como os demais documentos que orientam as 
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avaliações e que contribuíram para esse fim, logo, adequados para o estudo. 

A compreensão do que se diz ser matemática, o seu caráter, e o seu ensino foi 

alcançada por meio das seguintes etapas: (1) constituição dos corpora acerca dos exames 

nacionais; (2) identificação dos esquemas argumentativos e retóricos utilizados para persuadir 

seus atores e os demais acerca do valor próprio dos exames; (3) sistematização das análises 

segundo os recortes dos esquemas que instituem os significados dos exames e de acordo com 

os grupos sociais envolvidos tanto em sua elaboração quanto em sua difusão; (4) com base em 

(3), explicitamos a adesão dos professores a partir das suas decisões acerca da escolarização 

da matemática, as quais se expressam nas tomadas de posição (atitudes) em relação ao que 

merece e deve ser ensinado. 

2.4 Os efeitos dos discursos como justificativa para o próximo capítulo 

O segundo capítulo condensa o lógos da pesquisa que “na visão de Aristóteles 

compreende o próprio discurso, que pertence ao domínio da razão e que concerne à 

argumentação ou ao conteúdo em si dos argumentos, o que o torna possível de convencer” 

(PAULIUKONIS; MONNERAT, 2008, p. 59). 

Assim, neste elemento da tríade, buscamos além dos a priori que sustentam os 

argumentos que servem de premissas para os raciocínios apresentados, trazer a “metà, odòs e 

lógos” , ou seja, os caminhos metodológicos da pesquisa.36 

Deste modo, procuramos mostrar que os raciocínios operam a autopersuasão e a 

persuasão da audiência corroborando os argumentos de Boudon (1990, p. 14) ao afirmar que 

mesmo “uma ideia duvidosa ou falsa tem maior probabilidade de se instalar – em nossa 

sociedade pelo menos – quando dotada de uma caução científica”. 

  

                                                 
36 Disponível em: <https://www.clubensayos.com/Filosof%C3%ADa/La-palabra-m%C3%A9todo-proviene-del-

griego-meta-odos-y/3089810.html>. 



58 

 

CAPÍTULO III – OS AUDITÓRIOS E SEUS PREFERÍVEIS (PÁTHOS) 

3 – A MATEMÁTICA DA PERSPECTIVA EPISTÊMICA 

3.1 Os fundamentos da Matemática 

No capítulo anterior apresentamos os argumentos que permitem inferir que toda a 

vez que procuramos nos aproximar da essência de uma ciência – do fenômeno – aproximamo-

nos da retórica, isto porque, para estabelecer o fenômeno, é preciso recorrer aos esquemas 

retóricos. No caso da escolarização, os manuais que os professores utilizam ou recomendam 

aos estudantes expressam o consenso a respeito do que consideram desejável e correto no 

ensino de uma ciência ou disciplina. Logo, a adesão dos professores se expressa nos manuais, 

que afirmam e reafirmam os valores da Matemática e de seu ensino. 

A autoridade exercida pelo livro de ensino é ratificada por Caraça (1951, Prefácio, 

XIII) ao afirmar que a ciência pode ser encarada sob o mesmo aspecto daquele que vem 

“exposto nos livros didáticos de ensino – como coisa criada, de um todo harmonioso, onde os 

capítulos se encadeiam em ordem, sem contradições”. Deste modo, e partindo da premissa 

que alguém só é autoridade porque há um auditório que o autoriza, procuramos conhecer o 

que se considera como fundamentos da Matemática em um manual reconhecido pelos 

professores envolvidos nos cursos de formação em Matemática: Matemática Discreta e Suas 

Aplicações, autoria de Keneth Rosen (2010). Este manual, além de amplamente difundido nos 

Estados Unidos, onde contabiliza mais de 300.000 exemplares vendidos, e suas traduções 

para o espanhol, francês, chinês e coreano, representam vendas em torno de 150.000 cópias. 

Os números ratificam a sua representatividade no meio acadêmico à medida que é também 

utilizado por centenas de universidades em todo o mundo. Assim, pelo vasto auditório que o 

autoriza, este manual para estudantes pode elucidar o que o seu auditório considera correto e 

desejável no ensino da Matemática. 

Qual é o fundamento da Matemática? 

Na história da filosofia da matemática identifica-se diferentes posições 

sustentadas pelos matemáticos: (a) as que buscam fundamentar o saber matemático 

inteiramente na razão, com a prevalência do aspecto lógico do conhecimento como no 

idealismo de Descartes (1596-1659) e o racionalismo de Leibniz (1646-1716); (b) as que 

buscam fundamentar o saber matemático exclusivamente na intuição e na experiência, 

privilegiando o aspecto intuitivo do conhecimento. Esta posição é representada pelos filósofos 
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empiristas como Newton (1643- 727), Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753) e Hume 

(1711-1776). Uma outra posição, (c) intermediária, considera que na constituição do 

conhecimentos operam tanto o aspecto intuitivo quanto o lógico, a qual foi defendida por 

Kant37 . Para a filosofia kantiana todo o conhecimento parte da experiência, tornando-se 

independente dela porque a ciência deve ser universal e necessária (MENEGHETTI; 

TREVISANI, 2013). No entanto, depois de Kant, com o surgimento das correntes filosóficas 

fundamentalistas no final do século XIX, o saber matemático fundamentado na intuição e 

experiência perdeu lugar para o logicismo, o formalismo e o intuicionismo, as três correntes 

filosóficas que surgiram nessa época, e que pretendiam fundamentar a natureza do 

conhecimento matemático. 

Que posição assume o manual a respeito dos fundamentos da matemática? 

No Matemática Discreta e Suas Aplicações os fundamentos da matemática são 

apresentados como um conjunto particular de fatos matemáticos e suas aplicações; a 

argumentação; a análise combinatória, as estruturas discretas, os pensamento algorítmico e 

aplicações e modelos, estes são os da matemática discreta. Além disso, considera que (a) as 

regras da Lógica especificam o significado de sentenças matemáticas, as quais ajudam a 

entender proposições e raciocinar sobre elas, tais como: “Existe um inteiro que não é a soma 

de dois quadrados” e “Para cada inteiro positivo n, a soma dos inteiros positivos menores que 

ou iguais a n é n(n +1)/2”; (b) a Lógica é a base de todo o raciocínio matemático e de todo 

o raciocínio automatizado com aplicações práticas no desenvolvimento de máquinas de 

computação, em especificação de sistemas, em inteligência artificial, em programação de 

computadores, em linguagem de programação e em outras áreas da ciência da computação, 

bem como em outros campos de estudo (Capítulo 1.1.1 Lógica Proposicional). 

Depois de estabelecer esses fundamentos, Rosen (2010) afirma que para 

entender a matemática é preciso: (a) entender o que torna um argumento matemático correto 

- a sua demonstração - primeiro se demonstra que uma afirmação é verdadeira e a chamamos 

de “teorema”; (b) conhecer um conjunto de teoremas sobre um determinado tópico e assim 

organizar o que conhecemos sobre esse tópico e, para aprender sobre ele, é necessário 

construir ativamente argumentos matemáticos nesse tópico; (c) a demonstração de um 

teorema, o que possibilita modificar o resultado em alguma outra situação – pois, as 

                                                 
37  Immanuel Kant - (Königsberg, hoje Kaliningrado, atual Rússia, 1724 - 1804). Em 1740 ingressou na 

Universidade de Königsberg como estudante de teologia, foi aluno de Martin Knutzen, que o introduziu na 

filosofia racionalista de Leibniz e Christian Wolff, e o imbuiu do interesse pela ciência natural, em particular, 

pela mecânica de Newton. Disponível em: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kant.htm>. 



60 

 

demonstrações são essenciais para o desenvolvimento de novas ideias. 

Rosen (2010) sustenta a relevância das demonstrações para os estudantes da área 

de ciência da computação, uma vez que estes precisam verificar se um programa 

computacional está dando uma saída correta para todos os possíveis valores de entrada; bem 

como quando se mostra que certos algoritmos sempre produzem resultados corretos; quando 

estabelecemos a segurança de um sistema; quando se cria inteligência artificial. Rosen conclui 

as suas justificativas afirmando que os sistemas de raciocínio automatizado têm sido 

construídos para permitir que computadores construam suas próprias demonstrações. Conclui 

com a introdução de diferentes métodos de demonstração, a introdução de alguma estratégia 

para a construção de demonstrações e também a noção de conjectura, explicando o processo 

de desenvolvimento da matemática pelo estudo das conjecturas. 

No entanto, aqui é necessário abrir parênteses a respeito de a Lógica ser a base de 

todo o raciocínio matemático e de todo raciocínio automatizado. Assim, retomamos a questão 

apresentada no capítulo II desta tese: o que torna correto um argumento matemático – ou 

seja, uma demonstração? 

O autor Keneth H. Rosen (2010, p. 1) afirma que “um conjunto de teoremas sobre 

um determinado tópico organiza o que conhecemos sobre esse tópico”. Desse modo, para 

apreender um conteúdo matemático é preciso construir ativamente argumentos matemáticos 

nesse tópico (conteúdo matemático) e não apenas ler algumas exposições. Além disso, 

conhecer a demonstração de um teorema permite modificar os resultados em outra situação, 

pois as demonstrações são essenciais para o desenvolvimento de novas ideias. Por fim, Rosen 

reafirma que a Lógica Proposicional é o fundamento da demonstração matemática. Portanto, a 

matemática tem por fundamento uma Lógica, a proposicional, a que opera os algoritmos dos 

computadores digitais ou discretos, operando programas “dedicados a demonstrar e 

produzirem suas próprias demonstrações” (ROSEN, 2010, p. 2). 

Podemos afirmar que Rosen sustenta que aprender matemática é aprender a 

demonstrar, o que se faz por meio do cálculo proposicional, o qual se materializa em um 

programa de computador capaz de demonstrar e produzir demonstrações. Assim, o 

computador é um simulacro do matemático analógico ou de carne e osso. 

Certamente a necessidade do cálculo proposicional para programar os 

computadores eletrônicos digitais ou discretos decorre da sua base material, em que os seus 

componentes apresentam apenas dois estados, aberto/fechado (0/1). Por isso, a álgebra de 
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Boole38 permite manipular os estados da matéria e aquela pode ser operada por meio do 

cálculo proposicional para simular qualquer processo simulável em um sistema discreto. 

Assim sendo todos os fatos matemáticos e do mundo físico não discretos, os que são ditos 

contínuos, devem ser reduzidos ao discreto para serem simulados. O núcleo argumentativo e 

persuasivo de Rosen a respeito da matemática a reduz aos cálculos proposicionais utilizados 

para simular qualquer coisa. 

Quais são os implícitos no Matemática Discreta e Suas Aplicações? 

Se a matemática é lógica; se a lógica é apenas e tão-somente o cálculo 

proposicional; então a matemática e a lógica são cálculos, nada produzem, apenas reproduzem 

argumentos já estabelecidos. Ao admitir este silogismo se pode inferir que se as variáveis de 

proposições do cálculo lógico, assim como das fórmulas ou algoritmos da matemática, são 

vazias de significados, se estes mesmos significados só se põem na sintaxe (no âmbito dos 

algoritmos), então toda e qualquer demonstração é puramente sintática39. 

Isto nos conduz a retornar a Aristóteles para quem o método analítico não produz 

novos conhecimentos, seu objetivo é esclarecer os encadeamentos dos conhecimentos 

existentes para os expor de maneira bem formada, ou seja, Aristóteles descreveu os 

procedimentos para ensinar (didascália) os conhecimentos existentes. Aristóteles nos 

Analíticos Anteriores e Analíticos Posteriores afirma que o método analítico tem por objetivo 

eliminar as contradições, as falhas no encadeamento de raciocínios (ARISTÓTELES, p. 294); 

logo, não produz um novo conhecimento. 

Por esse procedimento, algumas vezes o analista se depara com contradições, 

argumentos truncados etc. presentes na exposição prévia de um conhecimento. Em tais casos, 

o analista isola as contradições e outros enganos para verificar se o conhecimento existente 

pode ser mantido sem aquelas falhas. Caso haja falhas, então é preciso rever o que se diz ser 

um conhecimento válido. 

Com a forma dos silogismos aristotélicos originais e modificados pelos medievais 

                                                 
38 Seu objetivo era tratar a lógica (aristotélica) de um ponto de vista algébrico. Boole usou símbolos típicos da 

álgebra, como +, ., -, 0 e 1 além de variáveis como a, b etc. para expressar leis gerais e que por sua vez podiam 

ser interpretados de vários modos. Disponível em: 

<http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/Disciplinas/LogicaParaComputacao/10.Referencias/DaCostaKrause_

ApostilaLogica_v20082.pdf>. 
39 Tradicionalmente, a lógica tem sido ensinada dentro de uma tradição linguística, e que remota basicamente a 

Frege e a Russell. Isso significa que uma lógica, e de maneira mais geral um sistema formal, é concebida como 

uma linguagem, consistindo, pelo menos, das contrapartes sintática e semântica. Na sua contraparte sintática, 

estudam-se os aspectos combinatórios dos símbolos dessa linguagem, sem levar em conta o que eles 

representam, enquanto na contraparte semântica essa questão é considerada. Um sistema formal, logo uma 

lógica, é concebido como algo distinto, como uma espécie de álgebra, independente de linguagem. Aspectos da 

Lógica Atual. Grupo de Lógica e Fundamentos da Física – UFSC/CNPq, Florianópolis, 2008, p. 27. 
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ou com a forma do cálculo proposicional, a analítica tem por objetivo esclarecer os 

argumentos que sustentam uma teoria. A identificação de falhas ou erros tem por objetivo 

aperfeiçoar a exposição do que se diz ser um conhecimento consolidado. A tarefa analítica é, 

sempre, a de identificar erros e falhas na exposição de um conhecimento, mas não a de 

produzir um conhecimento. 

Deste modo, qual ou quais situações produzem conhecimentos? 

Há duas situações sociais nas quais são produzidos conhecimentos: a situação do 

diálogo regulamentado entre especialistas, denominada dialética; a situação em que se 

disputa a instituição de uma ação coletiva, dita situação retórica. Nestas duas situações é 

factível produzir novos conhecimentos, os quais serão analisados por meio das técnicas da 

analítica (lógica). 

Essas três técnicas para dizer a verdade, desenvolvidas por Aristóteles, são 

inteiramente determinadas pela situação social e que Wolff (1995, p. 44) diz 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. 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 considera estas três técnicas como verdadeiramente discursivas porque 

“põem em ação os três elementos do 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 perspectiva de 

verdade”. No entanto, este objetivo só pode ser alcançado pela argumentação porque, o modo 

pelo qual se transmite ou se faz admitir as verdades é “argumentativo”. Desse modo, “a 

veridicção depende exclusivamente do que, no discurso, erige-se da técnica e o que, na 

técnica, concerne ao discurso enquanto tal” (WOLFF, 1995, p. 45). 

Essas considerações nos remetem novamente ao fato de que a Matemática já 

estabelecida só pode ser ensinada como uma técnica a ser dominada pelo estudante, logo, por 

meio de automatismos. Desta feita, ao dar início à aprendizagem, é preciso considerar 

explicitamente as regras de composição e as dominar, tal como ocorre com qualquer outra 
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técnica: o aprendiz precisa conhecer as regras e as aplicar. 

No entanto, essas relações, quando associadas à vida do cidadão não são lineares, 

ou seja, “essas relações não lineares são abundantes na vida. Relações lineares são 

verdadeiramente a exceção; só nos concentramos nelas nas salas de aula e em livros-texto 

porque são fáceis de entender” (TALEB, 2015, p. 129). 

Este estreitamento em relação à matemática nos remete à Poincaré40, não como 

um matemático com essa característica, muito pelo contrário, mas aos matemáticos de mente 

estrita como, por exemplo, Charles Hermite, que o considera intuitivo demais, intelectual 

demais ou matematicamente pouco rigoroso. Para Taleb (2015), quando matemáticos usam 

criticamente o termo “pouco rigoroso” em relação ao trabalho de alguém isso significa que a 

pessoa apresenta (a) percepção, (b) realismo, (c) algo a dizer e significa que (d) está certa 

porque é isso que os críticos dizem quando não encontram mais nada negativo. Deste modo, 

Poincaré foi o primeiro matemático conhecido a compreender e explicar que existem limites 

fundamentais em nossas equações. 

Diante disto, será que o domínio automático das regras matemáticas permite 

que o aprendiz mais desenvolvido, mais próximo do que faz o especialista, seja capaz de 

produzir novos conhecimentos? 

Provavelmente, não; não apenas na matemática, mas em todas as áreas de 

conhecimento porque a produção de algo novo requer uma interlocução com um grupo de 

pessoas também incluindo os antepassados. Além disso, o inovador é reconhecido como 

pessoa livre para inventar/criar a novidade, a qual será avaliada pelos membros do grupo. Isto 

significa, assim como de certo modo a exemplo de Poincaré, que um estudante de matemática 

para ficar na ilustração, só inovará na matemática se e somente se houver um éthos que o 

permita. Porém, a situação social do ensino da matemática é o inverso desse éthos, nele se 

requer a submissão completa às regras, mesmo as mais obscuras. 

Estas reflexões nos conduzem ao que consideramos ser o cerne da questão do 

ensino da matemática tal como se apresenta no âmbito das discussões a seu respeito: (a) é 

necessário o domínio técnico, logo, o automatismo; (b) o automatismo permite a 

independência no fazer e, eventualmente, inventar novos; (c) o automatismo deve ser 

aprendido tal como apresentado. Os itens (a) e (b) parecem inquestionáveis, mas o (c) nos 

                                                 
40  “Jules Henri Poincaré (1854-1912) apesar da fama, é regularmente considerado um pensador científico 

subestimado, visto que levou quase um século até que algumas de suas ideias fossem apreciadas. Ele talvez 

tenha sido o último grande matemático pensante - ou possivelmente o contrário, um pensador” (TALEB, 2015, 

p.227). 
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conduz à não compreensão das regras, do porquê fazer desta ou daquela maneira? 

No ensino da matemática, a atitude impositiva impede a compreensão das regras, 

dos modos de demonstração, o que está em consonância com a redução da matemática ao 

cálculo proposicional, o que nos permite supor o seguinte: se partirmos da premissa de que 

aprender matemática é aprender a demonstrar e demonstrar é dominar o cálculo 

proposicional, então o matemático – pessoa que exerce essa atividade – pode ser substituído, 

com vantagens, por um programa de computador. Assim, podemos dizer que a metáfora41 de 

matemático contemporânea a nós é a MÁQUINA DE TURING. 

Esta declaração nos faz perguntar: o pensamento está ou não fundamentado em 

mecanismos formais?  

A princípio é necessário considerar que quando falamos de mecanismos formais 

na contemporaneidade não há como desconsiderar, como ponto de comparação, o computador 

e que, a partir do que nos diz Goubert (2001, p. 2), “é uma máquina de manipulação lógica de 

peças de informação (...) a qual pode ser dita inferencial quando as suas operações sejam 

postas em relação ao mundo”. Para que o computador possa realizar essas manipulações deve 

seguir um conjunto de instruções denominado “programa” que é, por natureza, 

funcionalmente independente do substrato material que o realiza. Assim, ainda como explica 

Goubert, em lugar de um computador eletrônico, o mesmo pode ser efetuado por roldanas e 

alavancas. 

Deste pressuposto deriva a tese de Turing 42 , conhecida pelo nome de 

funcionalismo, ou seja, que os nossos estados mentais são definidos por uma determinada 

organização funcional abstrata e pela substância de que são feitos. Deste modo, para Goubert, 

é concebível um “isomorfismo funcional” entre um computador feito de componentes 

eletrônicos e que pode quase que instantaneamente realizar operações as mais abstratas e 

complexas da mente humana, e um ser humano de carne e osso. Estes argumentos acerca do 

pensamento humano deram origem ao discurso da inteligência artificial. 

                                                 
41 “(...) não é uma mera figura ornamental ou figura de linguagem, como foi considerada ao longo do tempo, mas 

cognitiva, expressiva e praxiológica” (MAZZOTTI, 2007, p. 88). 

42 A. TURING, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, 59 (236), 1950, pp. 433-460 (trad. francesa: 

“Machines à calculer et intelligence”, in A. PELISSIER et A. TETE (éds), Science cognitives: textes fondateurs 

(1943-1950), Paris, Presses Universitaires de France, coll. “Psychologie et sciences de la pensée”, 1995, pp. 247-

295). Dizendo de outra maneira, a tese de Turing “afirma que para qualquer procedimento, manipulação ou 

função de inteiros que o espírito humano pode executar ou calcular concretamente, efetivamente (tal como os 

matemáticos desde há muito aplicam os algoritmos e os cozinheiros as receitas), há uma máquina (de Turing) 

capaz de executar aquele procedimento ou calcular aquela função (D. ANDLER, “Calcul et représentation: les 

sources”, in D. ANDLER (éd.), Introduction aux sciences cognitives, Paris, Gallimard, coll. “Folio Essais”, n° 

179, 1992, p. 24). 
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Deve-se também a Alan Turing o “teste de Turing”, ideia importante para a 

Inteligência Artificial (IA) e que se trata de dizer que, “para saber se um computador pensa, 

devemos ser capazes de manter uma conversação com aquele de tal modo que não possamos 

distingui-lo de um ser humano” (ANDLER, 1998, p. 12). Deste modo, a ideia de inteligência 

e pensamento são revelados pela comunicação, a qual é reduzida à manipulação linguística de 

símbolos formais43. 

Podemos dizer, então, que a definição de o cálculo proposicional ser o 

fundamento da matemática expressa uma filosofia: a filosofia da linguagem ou a que teria 

realizado a “virada linguística” – na qual o pensamento é linguagem - que supõe a validade do 

“teste de Turing”. Alan Turing e outros se sustentam nessa concepção, na qual as palavras só 

tem significados se e quando se considera os seus lugares na gramática (e que não é a 

escolar). A sintaxe ou a forma ou o algoritmo determina os significados, concepção que 

expressa a filosofia de Frege, o qual dizia que “Matemática não é poesia”. 

Como sustentamos no Capítulo II, a “virada retórica”, na qual os significados das 

palavras são condicionados e determinados por uma negociação que envolve um grupo de 

pessoas, a sintaxe serve para regular os modos de dizer, mas não estabelece os significados. 

Será que o mesmo vale para as proposições matemáticas? 

Considerando que as proposições matemáticas foram estabelecidas ao longo da 

história por meio de negociações que se “esfumam no nevoeiro” do tempo, isto nos leva a crer 

que sim. 

As formas atuais resultam da análise que as ajustaram para serem bem formadas. 

No ensino, os estudantes (crianças e adolescentes) recebem estas formas que, no entanto, 

estão distantes do que pensam, são exteriores; logo, é necessário um artifício pedagógico que 

os faça participantes da negociação de significados. A atitude usual é impor a forma em si e 

por si (absoluta), é mais rápido e atende às demandas sociais, além da escola de massa. No 

entanto, as formas matemáticas são o resultado de um longo e difícil processo de 

esclarecimento. 

Assim, inverte-se o modo e talvez a matemática ganharia caso “perdesse” tempo 

com atividades que requerem formas matemáticas, como o desenvolvimento do conceito de 

número antes de treinar os estudantes nas técnicas, embora também o seja necessário. 

                                                 
43 A. Turing, op. cit. Isso supõe uma série de pressupostos muito estritos hoje dificilmente realizável sob essa 

forma. Particularmente, os animais não pensam, pois não falam. Também se pode perguntar se é preciso 

considerar se afásicos pensam. Por fim, a validade do teste de Turing supõe que a linguagem constitui o 

pensamento, o que corresponde muito bem à virada linguística da filosofia analítica, então dominante na época 

de Turing. 
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3.2 A natureza da Matemática 

No início do século XX Friedrich Gottlob Frege ao afirmar que “Matemática não 

é poesia” expôs a natureza paradigmática de um pensamento que se originou no século XVII 

e elucida o fato de que, “ao longo dos séculos, uma visão do que sejam teorias e objetos 

matemáticos se desenvolveu e se fortaleceu na direção de uma concepção absolutista em 

relação à objetividade, literalidade e exatidão” (LEITE; OTTE, 2010, p. 2). 

Até o final do século XVIII, as reflexões relacionadas à comunicação de ideias 

matemáticas não eram comuns nas discussões filosóficas e científicas, o que se deve ao fato 

de não haver significativa preocupação em ensinar matemática para grandes públicos. Nas 

pesquisas matemáticas não foi diferente, nesse período, que se caracterizou por um certo 

pessimismo de final de século quanto ao seu desenvolvimento, como denominou Lagrange, e 

uma inércia, por considerar-se que os problemas matemáticos significativos já tinham sido 

resolvidos. 

Mas a partir do século XIX, com o novo modo de conceber a matemática e a 

preocupação com a formação de sua estrutura básica, houve uma revolução nesse campo do 

conhecimento e que demarca, por um lado, o matemático influenciado pelo contexto social 

devido à demanda por educação escolar (questão do ensino) que, como esclarecem Leite e  

Otte (2010), leva matemáticos e filósofos da ciência a voltarem a atenção para a importância 

da linguagem matemática. Por outro lado, entre os matemáticos ocorreu a adesão aos 

movimentos que requerem “rigor aritmético” e a busca da axiomática como método 

fundamental. Este brevíssimo panorama nos recorda estudos de diversos matemáticos, 

pesquisadores e filósofos, nos quais se pode verificar que, cada vez mais, uma concepção de 

Matemática também orienta o desejável para o ensino da matemática escolar. 

Assim, o problema da Matemática e do seu ensino “muda de lugar” ao pressupor 

que o cerne das dificuldades e problemas do ensino e da aprendizagem da matemática deixam 

de ter o foco em si mesmas e passam a ser consequência do modo como a Matemática é 

concebida. Neste sentido, os estudos de Hersh (1986) acerca da natureza (concepções) da 

Matemática e suas influências sobre as práticas de ensino mostram que “a questão não está 

em qual o melhor modo de ensinar mas, o que realmente se considera ser a matemática” 

(HERSH, 1986, p. 13). Para melhor compreender a relação de dependência entre o modo de 

ensinar e a concepção da natureza do que se ensina, expomos alguns estudos realizados sobre 

as “crenças dos professores” acerca da matemática e o que se prefere a respeito do seu ensino. 

Estudos voltados para este foco têm início nos anos 1980, como explicam 
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Chacón, (2003); Thompson (1992). Schoenfeld (1985) define as crenças como “preferências” 

e são um “ponto de vista” sobre a Matemática. Para Schoenfeld, (1985, p. 359) as crenças 

“determinam uma certa conduta”. Estes autores argumentam que, embora professores tenham 

conhecimentos matemáticos semelhantes, eles mostram concepções distintas a respeito dessa 

ciência como, por exemplo, a concepção “tradicional” da matemática caracterizada como o 

“domínio dos símbolos e dos procedimentos, ignorando os processos da matemática e o fato 

de o conhecimento matemático surgir no trato de situações problema” (Standards NCTM, 

2000, p. 9) 44. Ou, então, a concepção denominada “não-tradicional”, a qual caracteriza a 

Matemática como “campo continuamente em expansão da criação e invenção humana” 

(ERNEST, 1988, p. 393). 

Os modos de conceber a Matemática são denominados, no campo da Educação 

Matemática, “visão absolutista tradicional” e “visão construtivista”. Estas concepções, de 

acordo com Thompson (1984) determinam o modo de ensinar dos professores. Assim, a partir 

destes pressupostos se pode afirmar que “de fato, quer se queira ou não, toda pedagogia 

matemática, mesmo que dificilmente coerente, baseia-se numa filosofia da matemática” 

(THOM, 1973, p. 204). 

Os resultados de estudos e pesquisas a respeito da concepção dos professores 

acerca da Matemática mostram, por exemplo, que professores franceses e alemães percebem a 

Matemática como Lógica e que esta concepção se reflete em sala de aula (PEPIN, 1999, p. 

140). Já na Inglaterra, segundo o mesmo autor, embora os professores atribuíssem à 

Matemática o valor da Lógica, não incluíam esses ensinamentos em sala de aula que ficam 

restritos ao conteúdo do currículo. De modo geral, a série de pesquisas realizadas por Putnam, 

Heaton, Prawat e Remillard (1992) 45 apontam para o fato de que para os professores com 

opiniões absolutistas, a matemática é uma vasta coleção de fatos e regras, que eles mostram 

                                                 
44 NCTM. Principles and Standards for School Mathematics, 2000 - Conselho Nacional de Professores de 

Matemática, se denomina da “voz pública da educação matemática, apoio aos professores para garantir a 

aprendizagem da matemática equitativa da mais alta qualidade para todos os alunos através de visão, liderança, 

desenvolvimento profissional e de pesquisa” ((Approved by the NCTM Board of Directors, October 20, 

2012)NCTM, 20 de outubro de 2012). Disponível em http://standards.nctm.org/document. Acesso em março de 

2015.   

45 Putnam, RT (1992). Ensinando os "melhores" da matemática para o cotidiano: um estudo de caso de um 

professor de quinta série. Elementary School Journal , 93 (2), 163-177.  

Prawat, RS (1992). As mudanças nas visualizações sobre o ensino de matemática são suficientes? O caso de um 

professor de quinta série. Elementary School Journal , 93 (2), 195-211. 

Remillard, J. (1992). Ensino de matemática para a compreensão: uma interpretação da política de professores de 

quinta série. Elementary School Journal , 93 (2), 179-193. 

Disponível em: 

<http://socialsciences.exeter.ac.uk/education/research/centres/stem/publications/pmej/pome18/teachers_concepti

on_nahid_golafshani.htm>. Acesso em: 2 out. 2017. 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/education/research/centres/stem/publications/pmej/pome18/teachers_conception_nahid_golafshani.htm
http://socialsciences.exeter.ac.uk/education/research/centres/stem/publications/pmej/pome18/teachers_conception_nahid_golafshani.htm
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serem úteis e que os algoritmos constituem o núcleo da Matemática, ou seja, são os 

algoritmos que definem a sua matemática. 

Qual é a relação entre a concepção dos professores e a epistemologia de Paul 

Feyerabend? 

Estudos recentes, como os de Damásio (2017), contribuem para esta discussão 

acerca da natureza da matemática por justamente tratarem dos conflitos neste âmbito. 

Damásio apresenta um repertório de pesquisas que se dedicam a analisar esses debates com 

base no posicionamento de que “a educação científica deve contemplar conteúdos sobre 

ciência de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências necessárias à formação 

do cidadão para o século XXI” (p. 8) e, para tanto, faz referência a Paul Feyerabend, filósofo 

polêmico, como aquele que defende o mundo da ciência como “uma entidade complexa e 

dispersa, impossível de ser capturada por regras e teorias simples”. Damásio (2017, p. 68) se 

refere ao modo como Feyerabend, em sua obra Contra o método, caracteriza a ciência como 

um empreendimento essencialmente anárquico e argumenta: 

A História da Ciência está repleta de acidentes, conjecturas curiosas e 

justaposição de eventos que tornam possível entender a complexidade das 

mudanças feitas pelo homem e seu caráter imprevisível. Tratar a história da 

Ciência por meio de regras estreitas e imutáveis é uma simplificação dos 

atores do meio em que o cientista trabalha […] a História da Ciência é tão 

complexa, caótica, repleta de erros quanto à mente dos que a construíram. 

 

Assim, Feyerabend critica a concepção absolutista da matemática no entanto, é 

nessa concepção que os professores se apoiam ao definirem a matemática apenas por meio de 

algoritmos, de regras estritas e imutáveis. Deste modo e concordado com Feyrabend, 

desqualificando essa ciência da sua essência. 

Considerando o ensino da Matemática, quais seriam as competências necessárias 

para a formação do cidadão na atualidade tecnológica? 

Do ponto de vista da concepção dos professores, a visão construtivista da 

Matemática reflete uma visão relativista de ciência, como a de Paul Feyerabend, que é 

coerente e complementar com “uma educação que visa formar pessoas flexíveis, inquisitivas, 

criativas, inovadoras e tolerantes” (DAMÁSIO, 2017, p. 8). No entanto, o que temos 

observado é que esta visão de ensino recebe poucos adeptos na educação contemporânea, 

como é ratificado por Postman (1994), por Postman e Weingartner (1978), nos estudos 

realizados por Damásio (2017), além de outros como Carraher (2011), Mandarino (2006), que 

também ressaltam este mesmo aspecto: as aulas de matemática centradas no ensino que 
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prioriza exercícios repetitivos e mecanizados, e que apresenta respostas prontas aos 

estudantes, desencorajando-os a em seus próprios raciocínios. 

Neste mesmo sentido, retomamos Goubert (2001, p. 5), citando Merleau-Ponty 

(1945, p. 117), para afirmar: “aprender a sentir a seda não é comparar as características 

percebidas com uma série de propriedades armazenadas na memória; é aprender a deslocar a 

mão pelo tecido, para confrontar essas ações com as expectativas”. Mas, para esta ação, é 

necessária uma ação contínua, guiada por todos os sentidos e não apenas por um. Deste modo, 

adquirir uma competência diante de uma situação pode ser realizada por uma infinidade de 

maneiras, como, por exemplo, “reconhecer a seda” pelo modo como reflete a luz e, assim, 

também capaz de a identificar pelo toque. Vale ressaltar que competências desta natureza não 

seriam passíveis de aquisição por um computador, como já discutimos no item anterior (3.1), 

isto porque cada sensação representaria para a máquina uma fonte de informações diferentes e 

incomensuráveis. 

Deste modo, com base no que nos apresenta Goubert, os “procedimentos 

competentes” dos seres humanos não implicam necessariamente que sigam regras porque 

“estamos encarnados, e as regras necessárias para uma análise objetiva da nossa competência, 

não precisa, em qualquer caso, estar envolvida no nosso desempenho” (GOUBERT, 2001, p. 

6). Assim, a formalização das nossas competências é apenas uma operação a posteriori da 

descrição do que não vive pelas regras. 

 

3.3 A Matemática é um algoritmo? 

O algoritmo46 é um conjunto reescrito de instruções ou regras bem definidas, 

ordenadas e finitas que possibilitam realizar uma atividade mediante passos sucessivos pelo 

qual se chega a um estado final obtendo uma solução. Na vida social empregamos algoritmos 

numa infinidade de situações na resolução de problemas cotidianos, como por exemplo, a 

receita de um bolo, o algoritmo para colocar em funcionamento um determinado aparelho ou 

mesmo a realização de um ponto de crochet. Um algoritmo opera sobre um conjunto de 

entradas, no caso do bolo, farinha, ovos, fermento etc., de modo a gerar uma saída que seja 

útil ou agradável para o usuário e que, neste caso, é o bolo pronto. 

No entanto, quando utilizada pelos matemáticos e logicistas designa um conjunto 

de instruções ou regras cujo resultado é correto ou verdadeiro, considerando os operadores e o 

conjunto de elementos envolvidos. Donald Knuth (1997), em seu Fundamental Algorithms 

                                                 
46 Disponível em: <https://www.ecured.cu/Algoritmo>. 
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vol. 1, apresenta uma versão para a origem desta palavra. Ela seria derivada do nome de um 

famoso matemático persa chamado Abu Ja´far Maomé ibn Mûsâ al-Khowârism (825), que 

traduzido literalmente, quer dizer, Pai de Ja´far, Maomé, filho de Moisés, de Khowârizm. 

Khowârizm é hoje a cidade de Khiva, na ex-União Soviética. Al-Khowârism escreveu o Kitab 

al jabr w´al-muqabala (Regras de Restauração e Redução) cujo título do livro deu origem à 

palavra álgebra. 

Um exemplo de algoritmo comum na escolarização é o cálculo da área, de uma 

mesa, por exemplo. Este algoritmo consiste em: (I) medir a largura da mesa e anotar o 

resultado; (II) medir o comprimento da mesa e anotar o resultado; (III) multiplicar o 

comprimento pela largura e anotar o resultado; (IV) o valor da área da mesa é o resultado 

anotado no passo anterior. Fim do cálculo da área da mesa. 

No caso do algoritmo para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, 

por exemplo, aparentemente se reduzirá ao cálculo da fórmula. Porém, se detalharmos as 

ações é possível prever tudo o que acontecerá durante o cálculo desta fórmula. Um possível 

algoritmo para o cálculo de uma equação do segundo grau pode ser o seguinte: (I) obter os 

coeficientes a, b, e, c; (II) se o coeficiente “a” for igual a zero, informar que esta não é uma 

equação do segundo grau e terminar o algoritmo; (III) caso contrário, continue e faça: calcular 

delta = b2 – 4 ac; se o valor de delta for negativo informar que a equação não tem raízes reais 

e terminar o algoritmo; caso contrário continue e faça… 

Provavelmente esta leitura torna-se enfadonha para aqueles que não são se 

interessam pela Matemática ou não tem esta habilidade desenvolvida, o que inclui boa parte 

dos estudantes. 

Esta relação nos remete à relação entre o algoritmo e a computação, mais, com os 

programas (aplicativos, App) voltados para a realização destes cálculos enfadonhos. Estes 

Apps que, de modo geral, não são utilizados nas aulas de matemática, que priorizam ou 

valorizam o aprendizado “algoritmizado” da matemática. Entre os inúmeros programas, 

destacamos o “Cola Matemática”47, porque reproduz claramente os “passos” que acabamos de 

apresentar na identificação de um algoritmo. 

 

 

 

                                                 
47 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=dcidiu.colamatematicafree&hl=pt-BR>. 
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Figura 2 – App – Cola Matemática 48 

 

 

 

Além disso, é considerado um dentre os seis melhores aplicativos – apps de 

Matemática, por sites educativos, e muito bem avaliado por quase um milhão de usuários. 

Considerando tratar-se de um programa (App) que aborda um conteúdo estritamente escolar, 

com a proposta de auxiliar nas tarefas também escolares, nas quais se exija o detalhamento do 

“passo a passo do cálculo”, este algoritmo é representativo para o que vamos expor a seguir. 

Neste significado mais amplo de algoritmo: um conjunto de instruções ou regras 

para produzir alguma coisa cujo resultado depende da execução pelo operador humano ou 

mecânico, que foi apresentado até aqui, são relativamente previsíveis, pois os operadores 

humanos, ou não, condicionam e determinam o resultado final. É neste significado que 

utilizamos o vocábulo “algoritmo”. 

O que seria, no entanto, um algoritmo como “silogismo” ou “inferência” ou 

“dedução”? 

Dadas duas proposições chega-se necessariamente a uma terceira, a conclusão. 

Esta forma – esquema, figura – é um algoritmo, ainda que Aristóteles não a tenha assim 

denominado. Em Aristóteles o silogismo “é uma locução em que, dada certas proposições, 

algo distinto delas resulta necessariamente, pela simples presença das proposições dadas” 

                                                 
48 Fonte: <https://lh6.ggpht.com/MzO6kC-s4ClhPTfBjlykte0004VGYI_h1hcZnQFsI_l7iK6Fq8FiujKaH4Gv3DRG-

SU=h900>. 
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(Analíticos Anteriores, 24b apud, MAZZOTTI, 2004, p. 7). Temos, então, de acordo com 

Mazzotti (2004, p. 7), três situações às quais requerem a inferência ou o silogismo, 

(...) a do ensino ou exposição de proposições, no qual emprega o silogismo 

demonstrativo; a do debate com vistas a estabelecer alguma verdade por 

meio da escolha entre enunciados contraditórios, que é própria da 

constituição ou de uma ciência ou de técnica ou arte; e a retórica, com seus 

gêneros deliberativo, judiciário e epidítico. 

 

Nestas três situações, a técnica para estabelecer a verdade não se diferencia pelo 

silogismo, mas por suas finalidades e premissas utilizáveis em cada uma delas. Sabemos 

ainda que o silogismo retórico (entimema) caracteriza-se por não apresentar explicitamente as 

premissas, bem com como por ser sumário. O mesmo não ocorre com os silogismos 

demonstrativo (categórico ou científico, na nomenclatura de Aristóteles), pois se requer a 

exposição de todas as premissas e estas precisam ser válidas ou verdadeiras. No entimema as 

premissas podem ser simplesmente plausíveis ou verossímeis. Já o silogismo dialético, na 

acepção de Aristóteles, é sempre uma questão disjuntiva: “X é isto ou aquilo?”. 

Considerando os aspectos apresentados, em que medida o discurso é um 

algoritmo? 

Como analisa Mazzotti, à medida que os tipos de silogismos expressam um modo 

de fazer admitido pelo grupo social ou auditório temos um algoritmo ou uma receita; o que, 

no caso das ciências, as receitas são as suas metodologias, as quais determinam os “passos” 

para o fazer adequado, ultrapassando o propriamente lógico e condicionando-o ao que se quer 

ou pode fazer (MAZZOTTI, 2004, p. 16). 

Vale ainda complementar que, ao se apreender os algoritmos que operam no 

pensamento em geral se pode identificar os predicados das premissas do silogismo que são 

admitidos por aquele determinado grupo e, deste modo, as discrepâncias entre os juízos 

comuns e os dos cientistas. 

Por outro lado, como já observamos no trajeto desta pesquisa, a Matemática é 

também considerada um assunto que carece de imaginação, o que se sustenta na representação 

de que a determinação da verdade decorre do algoritmo adotado, da “receita” que permite 

decidir a respeito, a qual é, como vimos, o cálculo proposicional. Essa concepção de 

demonstração também se aplica à determinação da veracidade de teoremas. Esta 

representação condiciona e determina as de muitos professores de matemática. 

No entanto, Kurt Gödel, refutou brilhantemente esta representação ao demonstrar 
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que qualquer sistema matemático, independente de qual seja o seu nível de elaboração, 

conterá necessariamente enunciados que nem podem ser demonstrados nem refutados no 

âmbito do mesmo sistema (PAULUS, 1990, p. 84). Estes resultados também estão associados 

aos obtidos por Alan Turing e que, como já expusemos neste capítulo, mostram a crença 

errônea no caráter mecânico das matemática e que se apresenta, de modo geral, sob as formas 

mais triviais. Na concepção de Paulus (1990), com o qual concordamos, amiúde considera 

que a matemática é um tema reservado para os técnicos, confundindo o talento matemático 

com a perícia para executar operações rotineiras, a habilidade para realizar programações 

elementares ou pela velocidade que é dada à realização de cálculos. Não menos controversa é 

a afirmação de que não existe separação clara ou algoritmos fáceis que nos permitam 

distinguir a ciência da pseudociência. A fronteira entre os dois é por demais obscura 

(PAULUS, 1990). 

Para expor o algoritmo e a sua influência no ensino, é necessário recordar Turing, 

pois ele sustentou duas teses acerca do formalismo que parecem contraditórias (ANDLER, 

1998). Uma delas conduz a um severo confinamento do formalismo e a outra a uma 

considerável extensão do seu domínio. Esta oposição contextualiza uma situação conceitual 

complexa, mas livre de contradição e, para tanto, é necessário expor a problemática que a 

envolve. 

Turing propõe, com base na “maquina de Turing”, uma definição de “matemática 

de cálculo efetivo” e as noções da tese acerca dos processos psicológicos em ação durante a 

atividade matemática e as propriedades dessa máquina, que são empregadas para resolver, 

pela negativa, o problema da decisão ou Entsecheidungsproblem de Hilbert: “não há um 

método geral para determinar se uma fórmula do cálculo dos predicados é provável ou não - 

assim a indecidibilidade atinge o conjunto das matemáticas” (ANDLER, 1998, p. 2). Mas 

tanto a redução do calculável humano ao da máquina, proposto no artigo de Turing em 1936, 

quanto a ambição de uma inteligência mecânica não são claramente distinguidas da 

inteligência humana. Ambas caminham fortemente na direção de uma teoria materialista do 

espírito. Deste modo, o uso da palavra algoritmo deve ser especificado. Pelo uso restritivo, 

como têm feito os matemáticos e os logicistas, as demais regras de instruções para fazer 

alguma coisa não podem ser nomeadas “algoritmos”. No entanto, a noção de algoritmo foi 

estabelecida para resolver um problema no âmbito da matemática: a sua lógica não permite 

demonstrar a sua completude. A saída foi estabelecer que o algoritmo, na sua acepção 

extensa, precede os procedimentos de cálculo, logo, só pode se referir à ação humana, para o 

caso dos sistemas formais, pois se pode sustentar que os animais agem segundo algoritmos, 
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mas não têm consciência dos mesmos. 

“Duas ideias brilhantes: a primeira é o cálculo, a segunda, o algoritmo”, esta 

afirmativa de Berlinski (2002) traduz a ideia de que o “algoritmo assume o comando”. Ou 

seja, dizer que os algoritmos apresentam diferentes significados é também considerá-los 

“artefatos humanos” cuja ideia é apresentada pela metáfora de serem tão velhos quanto as 

“montanhas erodidas” e cuja sagacidade se disfarça sob milhares de “formas protéicas” 

(BERLINSKI, 2002, p. 17). 

O cálculo é a ideia que tornou a ciência moderna possível e o algoritmo, que 

Berlinski descreve como a ideia de um procedimento efetivo, tornou possível o mundo 

moderno. No entanto, vale retomar o que o próprio Berlinski afirma a respeito do silogismo, 

que é um algoritmo por expressar um modo de fazer orientado por princípios pragmáticos 

admitidos pelo auditório, deste modo, a razão se orienta por princípios pragmáticos. Da Costa 

(1980, p. 17-18) assim apresenta os princípios pragmáticos da razão: 

1. (…) o lógico e o racional nunca se identificam. O exercício da razão pode 

se dar através de sistemas lógico-matemáticos distintos, sistemas esses 

suscetíveis de deferir entre si pela incorporação ou não de alguns princípios 

centrais da chamada lógica tradicional. 

2. A razão não é autossuficiente o sistema lógico que espelha seu exercício é 

dependente da experiência, variando de conformidade com os tipos de 

objetos aos quais se aplica. Mais precisamente, parte da lógica é alicerçada 

nas interconexões entre a razão e a experiência. Isto significa, noutras 

palavras, que a experiência contribui para legitimar as normas racionais. 

3. Não há uma lógica única. Em princípio existem várias, todas lícitas do 

ponto de vista racional. A escolha dentre elas, no contexto da ciência ou de 

um corpo de doutrina particular, faz-se mais ou menos como o físico escolhe 

a geometria que melhor se adapta às suas pesquisas, dentre as geometrias 

matematicamente possíveis. 

 

Retomando a pergunta: Matemática é um algoritmo? 

Se formos persuadidos de que a matemática se reduz ao cálculo e este não requer 

que se saiba quais são os referentes (sejam eles quais forem), então devemos julgar que a 

precisão na sua execução é a expressão ideal e correta dos conceitos. Neste caso, os conceitos, 

que são as qualidades dos entes matemáticos, são ditos filosóficos, abstratos, metafísicos, 

coisas que os alunos não necessitam saber, por serem muito difíceis. Nesta hipótese tem-se 

uma representação social dos alunos – da inteligência, da capacidade de abstração – e da 

Matemática, em que os conceitos são “coisas de filósofos”, de “filosofia da matemática”, e 
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que de fato não têm importância. 

Deste modo, quais valores (preferíveis) condizem com essa representação social? 

Podemos observar este mesmo raciocínio na linguagem, quando prevalece é a 

gramática, que é um algoritmo. Em ambos os casos o modo de fazer “subordina” os conceitos, 

as qualidades postas em relação. Alvarenga (2016) afirma que esta valorização excessiva da 

gramatica se aproxima da vulgarização na transposição que ocorre no trânsito do 

conhecimento da ciência, das artes e da língua para o ensino escolar. 

Deste modo, a afirmação quanto à incapacidade dos estudantes para a 

aprendizagem dos conceitos porque estes são muito abstratos é a expressão da representação 

social das disciplina escolar dos professores e demais atores sociais envolvidos na 

determinação do que deve ser ensinado. 

Se a primeira ideia brilhante é o cálculo, segundo Berlinski, então estamos diante 

de um problema epistêmico das matemáticas: estas são ou não redutíveis ao cálculo? 

Para esta discussão, passaremos ao próximo item. 

3.4 Os debates que dão origem à Matemática como Cálculo 

Se o algoritmo é cálculo, se a matemática é cálculo, então a matemática é um 

algoritmo? 

Este silogismo hipotético 49  (WESTON, 1996) parece estar no cerne da 

representação da Matemática escolar e que se justifica pela origem da palavra algoritmo. As 

origens da palavra algoritmo, mesmo esquecidas dão lugar a associações da palavra aritmética 

(Oxford English Dictionary) com o termo algoritmo (algorithmus) cuja definição aparece 

num dos primeiros dicionários de Matemática – Vollständiges Mathematisches Lexicon 

(Leipzig, 1747): o algoritmo é a combinação dos quatro tipos de cálculo aritmético adição, 

multiplicação, subtração e divisão. O conceito de algoritmo como “formulador de regras” para 

as quatro operações aritméticas foi utilizado para designar as sequências de operações que 

conduzem à solução de qualquer problema matemático. 

O algoritmo como cálculo foi reafirmado em 1950 quando passou a ser fortemente 

associado ao “Algoritmo de Euclides” (Livro 7 de os Elementos de Euclides, proposições 1 e 

2), que determina o modo para encontrar o M D C – Máximo Divisor Comum de dois 

                                                 
49 Para Weston (1996, p. 41), o silogismo hipotético consiste em que “Se p, então q. Se q, então r. Logo, se p, 

então r.”. 
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números. 

Embora a noção de algoritmo, como uma ideia intuitiva de procedimento, já fosse 

conhecido muito antes do livro de al-Khowârizm, a noção clara de “procedimento formal” 

ainda não fora estabelecida. Com base nos dois episódios relevantes e simultâneos (por volta 

de 1935) a ideia intuitiva de procedimento efetivo foi substituída por uma ideia formal da 

noção de algoritmo. Alan Turing, ainda estudante do King’s College, em Cambridge na 

Inglaterra, procurou resolver o chamado Problema de Hilbert: há algum procedimento 

mecânico e efetivo para provar a veracidade de enunciados matemáticos? Turing concebe o 

algoritmo como “um processo ordenado por regras, que diz como se deve proceder para 

resolver um determinado problema”, ou seja, “uma receita para fazer algo”, como por 

exemplo, a receita de crochê, o preparo de um bolo, o chamado “algoritmo do Facebook” 50, 

os usualmente denominados de algoritmos pelos professores de matemática e representado 

pelo seu significado extenso (formal). Outro episódio foi “o grande debate entre os 

matemáticos de Princeton, nos Estados Unidos, a respeito de um novo tipo de cálculo lógico, 

criado para fornecer uma base matemática para a computação” (TEIXEIRA, 1998, p. 19). A 

elucidação da noção de algoritmo foi fundamental para o desenvolvimento da Matemática. 

O que usualmente os professores denominam de algoritmo? 

Embora não haja um consenso a respeito de uma definição formal de algoritmo, a 

mais precisa, de acordo com Berlinski (2002), deve-se aos lógicos matemáticos Kurt Gödel, 

Alonso Church, Emil Post, Morris Raphael Cohen e Alan Mathison Turing, que no século 

XX, elucidaram a noção e a tornaram um conceito formal. Estes brilhantes lógicos e 

matemáticos viabilizaram a criação de algoritmos com poder, elegância, concisão e 

confiabilidade inigualáveis. Essa breve retrospectiva e a retomada da discussão a respeito do 

algoritmo nos permite apresentar a vinculação entre algoritmo e cálculo que, no séc. XVIII, 

pode ter influenciado muito mais o significado do cálculo do que o do algoritmo, em que este 

foi assimilado naquele. 

É comum na escolarização nos referimos ao algoritmo como “processo de cálculo, 

ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam, com 

generalidade e sem restrições, regras formais para a obtenção de resultado ou de solução de 

problema” 51 . Note-se que o significado da palavra é muito similar ao da receita, 

procedimento, técnica, rotina e que organiza as operações/ações sobre um determinado 

                                                 
50  Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/a-origem-dos-bytes/uma-proposta-do-que-o-algoritmo-do-

facebook-poderia-fazer-8230/>. 
51 Significado segundo o dicionário do professor Aurélio Buarque de Holanda. 
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conjunto. Deste modo, a representação de algoritmo subsume o conceito de cálculo desde o 

momento que o primeiro foi utilizado no lugar do segundo. 

No entanto, no século XX, o conceito de algoritmo foi reconstituído para se referir 

a qualquer regra de composição para alcançar alguma meta. Este significado formal, portanto, 

extenso e universal, permite dizer que as regras de qualquer fazer é um algoritmo e que a 

validade dessas regras é dada pelo que se faz – não importando se é um homem ou uma 

máquina, um animal ou qualquer outro agente. Assim, o algoritmo bem formado permite fazer 

alguma coisa e o seu valor está em viabilizar o fazer por se saber as suas regras necessárias e 

suficientes para realizar o proposto. 

Trata-se, pois, da efetividade, em seu aspecto inferencial, ou seja, se X então Y, Z, 

W que faz B. A sequência das etapas, com seus operadores, quando conscientemente 

desenvolvidas nos fornece as regras (como as do xadrez). Esse conhecimento não é o fazer, 

mas “o que se diz como fazer”. Outro aspecto da efetividade é o da realização, na qual está 

presente a eficiência, ou seja, o menor custo/benefício. O primeiro aspecto da efetividade é o 

da descrição da eficácia dos passos (regras) do fazer; o segundo, o quanto custa para realizar o 

proposto. Ambos os aspectos são estritamente “materiais”, ou seja, não são lógicos, pois 

descrevem o porquê e o como fazer com o menor dispêndio de energia (em seu significado 

extenso). O algoritmo bem formado opera ambos os aspectos e sustenta a sua validade no 

fazer bem feito, na pragmática. Isso implica separar o algoritmo da lógica. 

A Lógica seja na forma de cálculo ou não é um conjunto de regras de composição 

(algoritmo) para estabelecer a verdade ou não das proposições ou enunciados. Assim, o valor 

das relações lógicas permitem afirmar a verdade dessas relações. Uma relação lógica pode ser 

formalmente verdadeira e empiricamente falsa, como mostram as Tabelas Verdade, a seguir: 

 

Tabela Verdade para ou 

exclusivo de duas proposições 

(p ⊻  q) 

 Tabela Verdade para sentenças 

condicionais (p → q) 

       p  q p ⊻ q p  q p → q 

V V F V V V 

V F F V F F 

F V V F V V 

F F F F F V 
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  O algoritmo das Tabelas Verdade é adequado e correto, mas não efetivo em certos 

casos materiais (se p é verdadeiro e q é falso, então a relação é verdadeira; mas 

empiricamente falso quando “p = vacas são ruminantes” e “q = vacas voam”). 

Há pois, uma diferença específica entre Lógica e Algoritmo. Os encadeamentos 

lógicos são válidos ou não; as regras de composição são efetivas ou não, permitem ou não 

efetivar o proposto cuja avaliação é sempre pragmática. 

Se as Matemáticas forem reduzidas aos cálculos ou ao Cálculo (um e apenas 

um geral que se denomina Algoritmo), então elas serão validadas pela efetividade? 

Se forem, então os enunciados matemáticos não diferem dos da gramática, salvo 

por seus objetos (o que se diz estar estudando). 

As matemáticas seriam avaliadas pelas qualidades eficácia e eficiência? 

Estamos diante de um problema epistêmico, o qual nos parece ainda não 

resolvido. No entanto, delimitar o ensino da Matemática por meio da sua caracterização nos 

aproxima do problema e de uma possível solução. 

O problema da definição das Matemáticas envolve, pelo menos, duas vertentes: 

(a) elas são essencialmente lógicas aplicadas; (b) elas são algoritmos particulares. Esta 

segunda posição reduz a Matemática ao cálculo numérico, o qual é denominado de algoritmo, 

como se fosse todos os tipos de algoritmos. Aqui deparamos com uma polarização da 

caracterização da matemática, o que nos remete ao embate acerca dos fundamentos da 

Matemática. 

A busca dos fundamentos da matemática tem origem no rigor. Esses fundamentos 

foram inicialmente, ao que parece, postos em Platão (348/347 a. C.), que considerava os 

objetos matemáticos como ideias acessíveis à mente humana apenas pela recordação das 

ideias puras (SILVA, 2007). Estes objetos eram dotados de perfeição e verdade independente 

de qualquer verificação empírica, deste modo, ao conhecê-los, o homem seria capaz de 

evoluir. Esta relação deixa explícita que existe uma inclusão de poder ou domínio. Aristóteles 

(384 a. C.) diz claramente que o poder é atribuído àquele capaz de criar e pensar sobre a 

Matemática, não apenas ao descobrir, como em Platão. Deste modo, como elucida Silva 

(2007), ao considerar a Matemática uma ciência dedutiva, com base nas noções fundamentais 

de axioma, definição e demonstração, se sistematiza a Lógica Formal. Os racionalistas 

ficaram impressionados com as “aparentemente” inabaláveis fundações da matemática e a sua 

base de racionalidade pura e procuraram colocar todo o conhecimento no mesmo “pé” 

(ciência, ética, etc.) para proporcionar demonstrações justas das suas posições usando apenas 

a razão. 
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Deste modo, a base filosófica para o logicismo encontra-se no racionalismo e 

este se fundamenta no platonismo cujo objetivo foi o de mostrar a Matemática como uma 

ciência consistente e completa e, por meio de uma linguagem simbólica, simplificar as suas 

formas de apresentação. O caminho para este fim foi a redução da matemática à Lógica, em 

que Gottlob Frege (1848-1925) se destaca ao conceber o número como um objeto lógico ideal 

cujo acesso se dá unicamente por meio da razão (MENEGHETTI, 2009). Mais uma vez, 

identifica-se um domínio, que agora é imposto pela Lógica, e com base no argumento de 

poder, faz da matemática uma ciência consistente e completa. O Racionalismo, que remonta 

a Platão e desenvolveu-se durante os séculos XVII e XVIII nos trabalhos de René Descartes, 

Bento de Espinosa e Gottlob Leibniz (SHAPIRO, 2000), é uma escola filosófica longamente 

estabelecida, pode ser caracterizada como uma tentativa para estender a metodologia 

percebida da matemática (oriunda dela) a todo o conhecimento. 

Durante o século XIX, no entanto, os matemáticos além de exigirem rigor 

matemático nas definições também dão início ao desenvolvimento de novos sistemas com 

base em princípios que são bem distintos das intuições aceitas desde os gregos como, por 

exemplo, as geometrias não euclidianas, a teoria dos números reais, os conceitos de corpo, 

anel e grupo. 

Ideias básicas como “a existência do infinito, os ordinais, cardinais, operações 

com números transfinitos etc. e que hoje são familiares, foram revolucionárias por volta de 

1874, quando Georg Cantor (1845 -1918) apresentou o seu tratado da Teoria dos Conjuntos” 

(SABATÉ, 2011, p. 558). O ponto de partida da teoria dos conjuntos são as coleções de 

objetos, as únicas condições exigidas para incorporar um conceito matemático são: (a) que 

não seja contraditório e (b) que se defina em função de conceitos previamente aceitos. 

No entanto, a teoria cantoriana dos conjuntos dá origem a várias contradições ou 

paradoxos. O mais devastador foi desenvolvido por Bertrand Russell (1872-1970) em 1902, 

que diz se “A” é o conjunto dos conjuntos que são membros de si mesmo, “A” pertence e não 

pertence a “A”. Ou seja, o conjunto de todos os números não são membros do mesmo 

conjunto. A contradição está no fato de que o conjunto “deve ser e não ser” um membro de si 

mesmo. Por isso, foi preciso estabelecer uma teoria livre de contradições, o que Ernest 

Zermelo (1871-1953) o fez 1908 por meio da axiomatização da teoria dos conjuntos 

(SABATÉ, 2011). 

Embora o debate originado pelos paradoxos mostrasse as suas inconsistências, a 

força da teoria dos conjuntos foi tal que foi abandonada, resultando na teoria axiomática dos 

conjuntos e que se imaginava livre dos paradoxos. 
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Para garantir a consistência dos fundamentos se buscou a simplicidade, clareza, 

brevidade e unidade dos enunciados, procurando evitar um sistema de conceitos fundamentais 

que levasse às contradições. Por essa via convergem a Teoria dos Conjuntos e a Lógica 

Matemática, em que a primeira estabelece os fundamentos, os conceitos primitivos sobre os 

quais se desenvolve toda a matemática e a segunda garante a validade do método dedutivo.  

Em suma, a justificação deve ser pela “persuasão” e não pela “demonstração”, 

pois a dedução/demonstração vem depois da escolha dos ditos conceitos fundamentais 

admitidos pelo auditório, o que fica explícito quando se examinar as diferentes linhas de 

investigação. Estas linhas podem se agrupar-se em quatro tendências: logicismo, formalismo, 

construtivismo e intuicionismo. 

O formalismo perdeu a sua força quando Kurt Gödel, em 1930, demonstrou que a 

aritmética formal e, por extensão, a maior parte das teorias matemáticas, é incompleta e 

impossível de ser completada. Gödel, destruiu o método de Hilbert (o formalismo), o qual, de 

acordo com Struik (1987, p. 323), consistia na “redução das matemáticas a um jogo finito 

com um sistema infinito de fórmulas definidas de modo finito”. No artigo Sobre as 

proposições formalmente indecidíveis dos Principia Mathematica e sistemas afins, Gödel 

trata da completude, decidibilidade e consistência dos fundamentos matemáticos, (… e) o seu 

principal resultado foi que, no caso em que um sistema aritmético S não apresenta 

contradições, esta imunidade às contradições não pode ser provada dentro dos meios desse 

sistema (STRUIK, 1987, p. 323). 

Também, neste mesmo período, a álgebra modificou o seu “caráter ancestral” e, 

ao invés de tratar apenas da teoria das equações algébricas, tornou-se a doutrina abstrata dos 

dias de hoje com seus anéis, corpos, ideais e conceitos afins (STRUIK, 1987, p. 317-18). A 

“nova álgebra” tem uma das suas origens no desenvolvimento da teoria dos grupos. 

A ideologia das “matemáticas modernas” está intimamente relacionada com o 

racionalismo – uma tendência epistemológica que enfatiza a razão como critério para 

estabelecer a verdade do conhecimento. Esta tendência se contrapõe ao empirismo que afirma 

ser o conhecimento fruto da experiência, logo, uma consequência dos sentidos. 

Para o racionalismo a mente produz verdades ZÚÑIGA, absolutas e infalíveis – 

esta ideia foi incorporada dominantemente na concepção das matemáticas e se traduz por seu 

caráter fundamentalmente axiomático e formal. Deste modo, o conhecimento como fruto da 

experiência é excluído. 

O debate é antigo e persistentemente as Matemáticas têm sido vistas pelo 

paradigma do “conhecimento verdadeiro”, mais ainda, como a “prescrição” para estabelecer a 
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verdade e a certeza (ZÚÑIGA, 2000). Essa “prescrição” tem origens históricas, como é o caso 

da obra de Euclides, os Elementos, escrita em torno de 300 a.C. A organização dedutiva e 

axiomática dos Elementos sustentou-se em todas as épocas para definir o que se tem pensado 

e dito a respeito da natureza das Matemáticas. A influência do modo de expor “euclidiano” 

não fica restrito às Matemáticas, pois também Newton no seu Principia adotou a forma de 

exposição euclidiana para buscar fortalecer seus argumentos. 

Em oposição aos racionalistas estão os empiristas, os positivistas lógicos, para os 

quais o conhecimento matemático parece ser baseado na demonstração, na observação, ou 

seja, uma vez que a fonte do conhecimento é a experiência sensorial e não a razão pura. A 

escola filosófica empirista tem origem em Aristóteles e foi desenvolvida por pensadores 

britânicos: John Locke, George Berkeley, David Hume e John Stuart Mill. 

Estes modos específicos de representar a Matemática se estendem por todas as 

áreas acadêmicas acarretando problemas no entendimento das pesquisas. Por exemplo, os 

“algebristas” podem não acompanhar os desenvolvimentos em “análise”, ou mesmo, o 

trabalho em filosofia tornar-se incompreensível para a maioria (SHAPIRO, 2000, p. 69). 

Ainda de acordo com o Shapiro, os lógicos utilizam o termo “modelo” com significado bem 

diferente do usual nas demais ciências, “nas quais as teorias matemáticas são as que modelam 

ou são os modelos de algum recorte da realidade. Já para os lógicos, são os sistemas 

matemáticos (recortes da realidade matemática) que podem ser modelos (ou realizações) das 

teorias” (SHAPIRO, 2000, p. 71; nota do tradutor). 

Embora a lógica tenha properado nas mãos de matemáticos com inclinação 

algebrista, como Hilbert e Boole, a semântica e os sistemas dedutivos da lógica formal se 

transformaram na língua franca das questões e preocupações da filosofia contemporânea. No 

século XX os debates sobre o intuicionismo proporcionaram um desafio filosófico à 

Matemática, tal como era praticada com base na experiência. Os intucionistas, diametralmente 

opostos ao racionalismo de Platão, defendiam que os objetos matemáticos são “construções 

mentais” e as proposições matemáticas, de alguma maneira, devem referir-se a construções 

mentais. Deste modo, “a matemática tratada rigorosamente da dedução de teoremas, 

exclusivamente por meio da construção introspectiva, é chamada de matemática intucionista” 

(SHAPIRO, 2000, p. 26). 

O que disputam os intucionistas? 

Que os números são mentais e a lógica clássica deve ceder lugar à intucionista ou 

à lógica construtiva. Desta feita, uma definição de uma entidade matemática é 

“impredicativa”. O predicativismo, mais do que uma opção matemática, é uma opção, uma 
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tomada de posição ou atitude filosófica. No entanto, o problema das definições 

impredicativas, afeta em cheio a Matemática. Por quê? Shapiro (2000, p. 29) esclarece: 

“como os números são mentais, a lógica clássica deve ceder lugar à intucionista ou lógica 

construtiva”. Desta feita, a definição de uma entidade matemática impredicativa, ou seja, se 

ela chamar, mencionar ou quantificar o próprio conjunto que já está sendo definido. No 

entanto, para melhor compreender como esse problema atinge a Matemática, é necessário 

identificar no que consistem as definições predicativas e as impredicativas. 

As predicativas podem ser consideradas como abreviações na qual aparecem os 

termos: fórmulas, palavras e símbolos apropriados substituídos por um novo símbolo ou 

palavra (Shapiro, 2000). Considerando uma “abreviatura”, não é necessário adicionar um 

novo axioma que “defina esta definição”. Deste modo, a teoria não muda! 

Bem, o que ocorre, então, com uma definição impredicativa? 

Ela tem uma palavra que a define e que não pode ser excluída. Trata-se de um 

conceito próprio da teoria; logo, não implica em algum problema para a teoria axiomática em 

jogo. Deste modo, uma definição impredicativa implica, na realidade, num axioma 

“camuflado”. Isto porque, se o axioma é independente dos axiomas da teoria ou é 

consequência dos mesmos, a definição impredicativa não gera nenhum problema. Salvo se for 

uma “aplicação da teoria” incluindo um novo axioma, se bem que em qualquer fórmula no 

qual este axioma não apareça, então pode-se considerar como o axioma original da teoria. O 

problema ocorre quando esse axioma é inconsistente com o restante dos axiomas da teoria – é 

assim que surgem os paradoxos. Ou seja, o predicativismo é uma opção válida nas 

Matemáticas, porém nos priva de definições importantes como, por exemplo, a de número 

real. 

Embora considerando que estas definições possam originar paradoxos, Gödel 

(1944), responde a este “ataque” e faz uma defesa explícita das definições impredicativas 

(SHAPIRO, 2000, p. 31), baseado nas suas posições filosóficas a respeito da existência dos 

objetos matemáticos. Para ele, só se aplica o chamado “círculo vicioso” - referir-se a uma 

coleção que contém a entidade definida - se as entidades são construídas por nós próprios: 

Neste caso, deve claramente existir uma definição […] que não se refira uma 

totalidade, a qual o objeto definido pertença, porque a construção de uma 

coisa certamente não pode ser baseada numa totalidade de coisas a que a 

coisa a ser construída pertence. Se, no entanto, se trata de objetos que 

existem independentemente das nossas construções, nada há de absurdo na 

existência da totalidade contendo membros que podem ser descritos (isto é, 
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univocamente caracterizados) só por referência a esta totalidade... 

(SHAPIRO, 2000, p. 28-29). 

 

O autor esclarece ainda que, embora a Matemática intucionista e predicativa seja 

praticada aqui e ali, a lógica clássica e as definições impredicativas estão, na maior parte, 

entrincheiradas na Matemática contemporânea. 

O que este debate nos esclarece? 

A afirmação de Shapiro ratifica o fato de que a maioria esmagadora dos 

matemáticos assentou-se num realismo como o de Gödel, isto porque, na primeira metade 

do século XX, assistiu-se ao estudo intensivo do papel da lógica clássica e das definições 

impredicativas nos ramos centrais da matemática: análise, álgebra, topologia etc. Logo, estas 

definições são essenciais à prática destes ramos como até então se desenvolveram. 

Por quê? Porque os matemáticos não podiam deixar de usar os princípios, fato 

este, embora percebido tardiamente, pois acarretaria um “empobrecimento” da matemática. 

Deste modo, seria necessário refazer muitas distinções sutis, ou seja, as definições teriam de 

ser verificadas constantemente quanto à linguagem construtiva ou predicativa implicando 

numa atenção cuidadosa da linguagem pelo matemático. Além disso, muitos resultados 

importantes teriam de ser abandonados, ou seja, “mudar a teoria”. 

Em suma, os princípios em questão não foram aceitos por terem sido sancionados 

pelo realismo, mas porque são necessários à prática sem incorreções da matemática. 

Voltando à segunda vertente do problema da definição das Matemática, as quais 

são algoritmos particulares, o que também é a apresentado por Berlinski ao mostrar que se 

está diante de uma metafísica, a que afirma a possibilidade de obter um algoritmo de todos os 

algoritmos, tal como já se fez com a ideia de que o número regula o cosmos ou o algoritmo 

domina o mundo. 

Qual é a saída para o impasse proposto por Berlinski? 

Talvez que a noção de Matemática, em nossos dias, possa ser dissociada em dois 

polos: o logicista e o algoritmista. 

Se um discurso sustenta que a verdadeira matemática é lógica, então a noção de 

algoritmo é a de cálculo lógico ou o cálculo proposicional. Os casos em que o cálculo 

proposicional são impróprios ou produzem argumentos falsos, então serão considerados 

ruídos, algo que precisa ser resolvido de alguma maneira, pois a forma é sempre verdadeira. 

Se um discurso se sustenta no conceito de algoritmo, então os cálculos matemáticos são casos 

particulares das regras de composição, por isso é preciso compreender as operações sobre os 
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conjuntos numéricos e não numéricos que permitem a realização do proposto. 

3.5 Os efeitos deste olhar como justificativa para o próximo capítulo 

Este capítulo apresentou o páthos ou as reações dos diferentes auditórios 

(cientistas, filósofos, autores de livros, professores). As opiniões e os lugares comuns, que 

animam os auditórios, são também as questões e a maneira como as respostas se manifestam. 

O páthos orienta a interrogação sobre seus aspectos comunicacionais e intersubjetivos, sobre 

a legitimidade das questões levantadas que “interessam” ou não ao auditório (MAZZOTTI, 

2004). 

Assim, buscamos entender o que se diz ser o fundamento da matemática para 

apresentar as situações nas quais se produzem conhecimentos: dialética e retórica. Deste 

modo, chegamos ao cerne da questão do ensino da matemática – a atitude impositiva do 

ensino da matemática nos permite dizer que está centrada no automatismo. No entanto, 

esta constatação remete para a questão de quais as competências matemáticas são necessárias 

à formação da pessoa e cujo percurso nos levou à elucidação do significado do algoritmo e do 

significado que os professores dão para esse procedimento. 

Pelo exame dos debates acerca do que se diz ser o fundamento da matemática, 

chega-se à constatação da existência de duas grandes vertentes: a logicista e a algoritmista. 
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CAPÍTULO IV – A ESCOLARIZAÇÃO 

4 – A MATEMÁTICA DA PERSPECTIVA DA ESCOLARIZAÇÃO 

4.1 A escolarização da Matemática 

A escolarização é uma das situações sociais na qual se impõe o duplo dos 

conhecimentos sistematizados por especialistas cuja finalidade é criar comportamentos ou 

perspectivas socialmente adaptadas ao estado de conhecimento do real (Moscovici, 2012). As 

ciências, por serem muito abstratas, precisam ser transpostas para servirem aos interesses da 

escolarização, ou seja, às necessidades de grupos que nela agem/atuam. Estas transposições 

ou duplicações são as representações sociais das disciplinas fontes ou duplicatas. Neste 

sentido, os manuais ou livros didáticos eleitos pelos professores, escolas etc., permitem que 

saibamos o que estes grupos consideram relevante para a escolarização, ou seja, quais são os 

conhecimentos desejáveis. Aqui tratamos apenas da representação social de matemática, a 

qual será exposta, inicialmente, a partir do exame dos seus livros didáticos. 

4.1.1 Como os conceitos matemáticos são tratados nos livros didáticos? 

A matemática exposta nos livros didáticos é a referência dos seus conteúdos para 

alunos e professores, orientando as atividades em sala de aula e o padrão para as avaliações 

escolares e extraescolares. Estes manuais de ensino expressam as diretrizes e parâmetros 

curriculares definidos por especialistas na área a que se destinam. 

A adesão dos professores aos manuais reafirma determinadas representações e 

valores em relação à matemática e ao seu ensino. Caraça (1951, prefácio, XIII), já identificara 

a representação de ciências nos livros didáticos, nos quais elas aparecem como “como coisa 

criada, de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem 

contradições”, muito diverso do fazer ciência com suas “hesitações, dúvidas, contradições, 

que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que logo surjam 

outras hesitações, dúvidas e contradições”. De fato, essa é uma contingência do ensino, pois 

toda exposição requer um modo de apresentar encadeado, procedimento que Aristóteles 

descreveu e sistematizou em seus Analíticos Posteriores. Esse modo de organizar o ensino é 

dito tradicional, o qual, segundo os seus adversários, se sustenta no método lógico de ensino, 

enquanto o correto seria o método psicológico. Seja como for, os livros didáticos condicionam 

e determinam o que deve ser ensinado e expressa o que os seus autores julgam ser uma 
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disciplina ou a sua representação social. 

Em 2017, no Brasil, de acordo com os dados estatísticos do INEP, foram 

distribuídos 152.351.763 exemplares de livros didáticos de matemática em todo o país, 

atingido 29.416.511 de alunos da escola básica52. Estes números, pela sua representatividade e 

abrangência, confirmam que existe adesão dos professores ao livro didático. 

Afirmamos que os livros didáticos são uma das expressões da representação social 

de matemática, cumpre, agora, demonstrar apresentando, inicialmente a análise do Guia do 

Livro Didático PNLD de Matemática. 

Guia de Matemática do PNLD determina explicitamente o conteúdo e os 

procedimentos que os autores dos livros devem cumprir para que sejam aprovados. As 

coleções aprovadas recebem o “selo” de qualidade outorgado por esta avaliação tornando as 

coleções “aptas” para serem “escolhidas” pelos professores das escolas públicas de todo o 

país. Assim, o Guia do PNLD é a autoridade que condiciona a escolha do livro didático pelos 

professores. Além disso, está implícito nas orientações nas resenhas de cada Coleção, que a 

seleção dos conteúdos, embora orientada pelos programas escolares, deve estar subjugada aos 

sumários dos livros didáticos. 

4.1.2 O lugar da matemática escolar no Livro Didático 

Para expor a matemática representada nos livros didáticos utilizamos o Guia do 

PNLD 2015 – Matemática Ensino Médio53, no qual se expressam os objetos de acordo e os 

valores vinculados ao ensino dessa disciplina. 

Neste Guia estão presentes as Resenhas das seis coleções aprovadas pelo PNLD 

2015 – Ensino Médio. Para expor os preferíveis de cada coleção analisamos os itens que 

dizem respeito à “visão geral da obra”, “seleção e distribuição dos conteúdos” e “metodologia 

de ensino e aprendizagem”, inclusos em cada uma das Resenhas. 

Pela análise, expomos os conteúdos matemáticos que o auditório de professores 

valoriza. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 22) definem auditório como “o conjunto 

daqueles que o orador quer influenciar com a sua argumentação”. O auditório do documento 

em análise é particular, que a comissão que elaborou o Guia pretende levar a uma ação: a 

escolha do livro didático. O orador (comissão de professores elaboradores do Guia), apresenta 

os princípios gerais da avaliação do PNLD ao seu auditório por meio de presunções: “Essas 

                                                 
52 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos>. 
53 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld>. 
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resenhas têm como objetivo de contribuir para você exercer o seu papel insubstituível de 

escolher (grifo nosso) o texto didático que o apoiará na tarefa de formação de seus alunos de 

ensino médio” (Apresentação - p. 7).  

O papel “insubstituível” de escolha do texto didático pelo professor encobre a 

ação prévia da Comissão, a qual de fato selecionou os livros que podem ser escolhidos. O 

professor tem toda liberdade de escolher o que foi escolhido por outros. Isso é acentuado pelo 

argumento de autoridade ao qual se recorre quando “o acordo sobre o que se expressa está 

sujeito a ser questionado” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 350). Os autores 

sustentam: 

Esta é a quarta vez que o Ministério da Educação realiza uma avaliação de 

livros didáticos de Matemática voltados para o ensino médio. No entanto, 

desde a década de 1990, o Ministério acumula experiência na execução de 

programas dessa natureza e que abrangem várias outras áreas disciplinares e 

as demais etapas do ensino básico. (Apresentação - p. 7). (Grifo nosso). 

 

O “lugar da quantidade” condensa o que atende a mais finalidades e é preferível 

ao que atende a menos finalidades. Assim, 

O PNLD tem como um de seus princípios básicos conferir ao docente a 

tarefa de escolher o livro que, em sintonia com o projeto pedagógico de sua 

escola, será usado por seus alunos. Portanto, essa é mais uma das 

importantes funções que o docente é periodicamente chamado a realizar. 

(Apresentação - p. 10) 

 

O prestígio do Ministério com a sua experiência expressa o lugar da quantidade ( 

“quarta vez”; “desde a década de 1990”), que é utilizado para que se admita a escolha dos 

livros por uma Comissão, a qual indica quais os que podem ser escolhidos, ao mesmo tempo 

não reconhece a autoridade dos professores para escolherem quaisquer outros livros. Justifica-

se a pertinência da Comissão pelo fato de o Governo selecionar os melhores livros que serão 

comprados e distribuídos gratuitamente para os alunos. Se os professores pudessem escolher 

os livros que seriam comprados pelo Estado, haveria tal multiplicidade que inviabilizaria os 

procedimentos de compra e distribuição. 

A finalidade da escolha do manual didático é maior do que se esta escolha ficasse 

restrita à dimensão do trabalho escolar com a matemática, ou seja, é uma ação maior porque 

atende à finalidade do “projeto pedagógico da escola”. 

Seria factível distribuir créditos para as escolas comprarem os livros livremente 
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escolhidos por seus professores atendendo ao projeto pedagógico da escolar? É factível, mas 

essa política esbarra com a dominante, a da Estado educador, mas não cabe aqui desenvolver 

esse tema que pode ser lido em Mazzotti (2008), dentre outros autores.  

Os argumentos fundados na estrutura do real permitem passar daquilo que é 

admitido ao que se quer fazer admitir. Para justificar os “princípios e critérios de avaliação”, 

os autores do Guia (BRASIL, 2013, p. 10) sustentam: 

O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem um terceiro 

personagem, o seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o 

aluno. Nesse diálogo, o livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser 

estudado; os métodos adotados para que o aluno consiga aprendê-lo mais 

eficazmente; e a organização dos conteúdos ao longo dos anos de 

escolaridade. 

 

Nesta ligação de coexistência que fundamenta o argumento de autoridade – 

autor/obra – o prestígio do autor é utilizado para fazer admitir o livro como “portador de 

escolhas de qualidades”. Ainda neste mesmo item apontado acima, é evocada a influência 

pelo prestígio: o autor que “dialoga” com o professor e aluno. Neste diálogo metafórico – o 

livro é o autor – a metáfora é utilizada como influência pelo prestígio. Desse modo, não é o 

livro, e sim o autor que é estudado, o modo eficaz para o aluno aprender. Além disso, 

estabelece um “lugar de qualidade” – como objeto de acordo – com os argumentos do saber, 

da eficácia e da organização, centrados na valorização do melhor, da qualidade. Ou seja, 

como o livro é portador dessas escolhas de “qualidade”, o professor ao escolher esse manual 

está transferindo para o ensino da matemática que realiza esses valores. 

As ligações de coexistência estão presentes no argumento de autoridade para 

justificar as funções do livro didático, dito como “material referencial, no que diz respeito ao 

aluno e ao professor” (BRASIL, 2013, p. 10). Tratando-se do aluno tais funções podem: 

favorecer a aquisição de saberes socialmente relevantes; consolidar, 

ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos; propiciar o 

desenvolvimento de competências e habilidades do aluno, que contribuam 

para aumentar sua autonomia; contribuir para a formação social e 

cultural e desenvolver a capacidade de convivência e de exercício da 

cidadania (grifo nosso). 

 

Quanto ao professor, espera-se que ele possa: 
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auxiliar no planejamento didático-pedagógico anual e na gestão das aulas; 

favorecer a formação didático-pedagógica; auxiliar na avaliação da 

aprendizagem do aluno; favorecer a aquisição de saberes profissionais 

pertinentes, assumindo o papel de texto de referência (grifo nosso) 

 

Esta forma verbal, que determina a função do livro didático, atribui-lhe qualidades 

que já caracterizam uma escolha, dentre muitas outras. Deste modo, qualidades para o aluno 

são “aquisição de saberes”, “conhecimentos”, “formação cultural”, “exercer a cidadania”; 

para o professor “planejar”, “formação”, “avaliação”, “saberes profissionais e “texto de 

referência”, caracterizam a função do livro didático. É a esse aspecto que se refere Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p. 175), quando dizem “atribuir uma qualidade a um objeto já é 

escolhê-la entre muitas outras, porque a consideramos importante ou característica”. 

O que orienta a avaliação do componente curricular Matemática? 

Os “Princípios de avaliação do componente curricular Matemática” (BRASIL, 

2013, p. 11-12) considera-se “indispensável” que o aluno estabeleça gradualmente a diferença 

entre os vários procedimentos de descoberta, invenção e validação da matemática, para que o 

ensino médio cumpra seu papel de ampliação, aprofundamento e organização dos 

conhecimentos matemáticos adquiridos no ensino fundamental. Ou seja, o que se quer fazer 

admitir é uma ligação de coexistência entre realidades de níveis desiguais: a ação dos alunos 

e o papel do ensino médio. Afirma-se que ensino médio será eficaz – de qualidade – caso 

exista esse acordo, que transfere para o aluno a responsabilidade das atribuições do ensino 

médio (escolarização). 

O ensino de Matemática “deve ser” o de “preparar cidadãos para uma sociedade, 

cada vez mais, permeada por novas tecnologias, e de possibilitar o ingresso de parcelas 

significativas de seus cidadãos a patamares mais elaborados do saber” (BRASIL, 2013, p. 11-

12). 

 A seguir, apresenta as condições nas quais os estudantes devem ser “capacitados” 

por meio do “ensino da Matemática” – a “boa matemática”, ou seja, aquela capaz de 

possibilitar o trajeto que os estudantes necessitam realizar para “garantir” a eficácia do ensino 

médio. Este “trajeto” que leva o estudante para “patamares mais elaborados do saber” (p. 12) 

está situado nos “princípios de avaliação do componente curricular matemática” e caracteriza 

a metáfora PERCURSO. Esta metáfora, que sintetiza amplamente os significados que 

caracterizam o discurso acerca da prática educativa (MAZZOTTI, 2008), permite apreender 

os valores e as crenças dos indivíduos e de seus grupos de pertença. Assim, os critérios de 
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avaliação expõem os preferíveis pela escolha dos modelos para comparação e por orientar as 

condutas pelas concepções defendidas. 

Estas concepções, ditas “princípios” do processo de avaliação das obras de 

Matemática, “devem ser obrigatoriamente cumpridos pelas coleções dos livros didáticos” (p. 

13). São eles: 

1. incluir todos os campos da Matemática escolar, a saber, números, funções, 

equações algébricas, geometria analítica, geometria, estatística e 

probabilidade; 

2. privilegiar a exploração dos conceitos matemáticos e de sua utilidade para 

resolver problemas; 

3. apresentar os conceitos com encadeamento lógico, evitando: recorrer a 

conceitos ainda não definidos para introduzir outro conceito, utilizar-se de 

definições circulares, confundir tese com hipótese em demonstrações 

matemáticas, entre outros; 

4. propiciar o desenvolvimento, pelo aluno, de competências cognitivas 

básicas, como: observação, compreensão, argumentação, organização, 

análise, síntese, comunicação de ideias matemáticas, memorização, entre 

outras. 

 

No que se refere especificamente ao Manual do Professor, é exigido que ele: 

1. apresente linguagem adequada ao seu leitor – o professor - e atenda ao seu 

objetivo como manual de orientações didáticas, metodológicas e de apoio ao 

trabalho em sala de aula; 

2. contribua para a formação do professor, oferecendo discussões atualizadas 

acerca de temas relevantes para o trabalho docente, tais como currículo, 

aprendizagem, natureza do conhecimento matemático e de sua 

aplicabilidade, avaliação, políticas educacionais, entre outros; 

3. integre os textos e documentos reproduzidos em um todo coerente com 

proposta metodológica adotada e com a visão de Matemática e de seu ensino 

e aprendizagem preconizadas na obra; 

4. não se limite a considerações gerais ao discutir a avaliação em 

Matemática, mas ofereça orientações efetivas do que, como, quando e para 

que avaliar, relacionando-as com os conteúdos expostos nos vários capítulos, 

unidades, seções; 

5. contenha, além do Livro do Aluno, orientações para o docente exercer 

suas funções em sala de aula, bem como propostas de atividades individuais 

e em grupo; 
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6. explicite as alternativas e recursos didáticos ao alcance do docente, 

permitindo-lhe selecionar, caso o deseje, os conteúdos que apresentará em 

sala de aula e a sequência em que serão apresentados; 

7. contenha as soluções detalhadas de todos os problemas e exercícios, além 

de orientações de como abordar e tirar o melhor proveito das atividades 

propostas; 

8. apresente uma bibliografia atualizada para aperfeiçoamento do professor, 

agrupando os títulos indicados por área de interesse e comentando-os; 

separe, claramente, as leituras indicadas para os alunos daquelas que são 

recomendadas para o professor. 

 

Os autores estabelecem uma dissociação da noção matemática, em que o termo I é 

a “matemática má” desprovida das qualidades superiores do termo 2, “boa matemática”, o 

qual expressa o que é preferível fazer ou ter, ou seja, os valores (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014), os quais são reconhecidos como verdades e corretos, 

influenciando nas decisões dos professores. A dita “boa matemática” privilegia a exploração 

de conceitos e a sua utilidade para a resolução de problemas, apresentando os conceitos por 

meio de um encadeamento lógico, que desenvolveria no aluno, as competências básicas de 

observação, compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de ideias 

matemáticas, memorização, dentre outras. Estas qualidades permitiriam excluir “as obras, 

tanto no formato impresso quanto digital, que não cumpriram esses requisitos específicos do 

componente curricular Matemática foram excluídas do PNLD 2015” (BRASIL, 2013, p. 16). 

Este argumento destaca a autoridade dos princípios declarados e consensuais. De fato, 

dificilmente alguém se oporá àquela lista de qualidades, as quais são reivindicadas por todos 

os que fazem algum tipo de avaliação de trabalhos intelectuais. Isso se verifica com 

facilidade, é suficiente excluir as o substantivo “matemática” das expressões em que aparece. 

O que as resenhas dizem acerca das coleções aprovadas? 

Cada resenha da coleção apresenta a avaliação da obra sob diferentes pontos de 

vista (BRASIL,2013, p. 17): a “visão geral”, apresenta “uma síntese da avaliação feita no 

conjunto da obra”; a “descrição da coleção”, para que “o professor obtenha uma radiografia 

da coleção, feita com base na descrição do Livro do Aluno”; a “Análise” da abordagem dos 

conteúdos matemáticos, da metodologia de ensino e da aprendizagem, a contextualização, 

linguagem e aspectos gráfico editoriais; o manual do professor, os livros digitais e em sala de 

aula. Para compreender o que se diz relevante a respeito de cada uma das coleções aprovadas 

sumariamos as Resenhas destacando três aspectos:  
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(1) a visão geral – que permite identificar o que se considera mais 

representativo a respeito da coleção;  

(2) a seleção e organização dos conteúdos matemáticos – para identificar 

quais conteúdos cada coleção valoriza;  

(3) e a metodologia – que expõe a maneira como são apresentados e 

desenvolvidos os conteúdos. Estas informações foram organizadas no 

Quadro 11 (Panorama das Coleções, p. 97-98): 

Quadro 11 – Panorama das Coleções aprovadas em 2015 

Coleção Visão geral 
Seleção e organização dos 

conteúdos matemáticos 
Metodologia 

1 

Atividades nas quais 

predominam o uso de 

técnicas e procedimentos 

muito detalhados em 

detrimento da compreensão 

de conceitos mais gerais, 

Quantidade excessiva de 

conteúdos a serem estudados 

em todos os campos da 

matemática escolar; prioriza o 

estudo de funções. 

Ao longo da coleção, a 

sistematização dos conceitos, com 

explanação teórica, seguida de 

exemplificações e de exercícios 

propostos, pode levar a uma ação 

pedagógica muito diretiva. 

2 

A quantidade de conceitos 

abordados e de atividades 

propostas é excessiva; 

sistematização precoce dos 

conteúdos 

Excesso de conteúdo 

matemático proposto; a forma 

de distribuição dos campos da 

matemática pode prejudicar a 

inter-relação entre eles. 

Caracteriza-se pela formalização 

precoce dos conceitos, 

o que limita a possibilidade de o 

aluno estabelecer suas próprias 

conclusões 

3 

A participação mais ativa 

do aluno no processo de sua 

aprendizagem fica limitada 

pela explanação teórica, 

acompanhada de exemplos, 

problemas resolvidos e 

questões propostas. 

Os conteúdos selecionados 

são os tradicionalmente 

propostos para a formação 

matemática no ensino médio; 

na distribuição dos conteúdos, 

igualmente, não se foge ao 

usual. 

Explanações teóricas e exemplos, 

seguidos de problemas resolvidos e 

de questões propostas; limita a 

participação do aluno no processo 

de sua aprendizagem. 

4 

Acentuado rigor 

matemático, porém 

adequado ao nível de ensino 

a que se destina; as noções a 

serem trabalhadas são, em 

geral, apresentadas com 

exemplos ou com 

atividades, seguidas de uma 

sistematização teórica e de 

novos exemplos ou 

exercícios resolvidos. 

Caracteriza-se pelo excesso de 

conteúdos a estudar e pelo seu 

detalhamento exagerado; a 

forma de distribuição dos 

conteúdos não favorece as 

conexões entre os campos. 

Dosagem inadequada dos 

conteúdos por campo.  

A metodologia não favorece o 

desenvolvimento de uma postura 

mais autônoma e crítica por parte do 

aluno; apresentação dos conteúdos, 

feita quase sempre da mesma 

maneira, reduz as possibilidades de 

escolhas para alunos 

e professores. 

5 

Explanação teórica, muitas 

vezes precedida por textos, 

situações problema ou 

exemplos instigantes. A 

estrutura da obra permite 

que o aluno revisite 

conceitos constantemente e 

de maneira significativa 

Excesso de conteúdos 

trabalhados em todos os 

campos da matemática 

escolar; os conteúdos não 

estão bem distribuídos nos 

três volumes da coleção 

Predominam sugestões de uso dos 

recursos tecnológicos voltadas para 

realizar e conferir cálculos. 
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Quadro 11 – Panorama das Coleções aprovadas em 2015 

6 

Adota-se a sequência usual 

de definições, atividades 

resolvidas e atividades de 

aplicação da teoria, 

limitando as possibilidades 

de o aluno estabelecer 

conexões de modo mais 

autônomo e, assim, 

compreender melhor os 

conteúdos. 

Há pouco equilíbrio na 

distribuição dos conteúdos de 

funções, equações algébricas, 

geometria analítica e 

estatística e probabilidade; o 

estudo de funções é excessivo 

no primeiro livro, em 

detrimento dos demais 

campos. 

as explanações teóricas, seguidas de 

atividades resolvidas e de exercícios 

de aplicação são a característica 

predominante 

na coleção; as sistematizações são 

feitas com base em alguns exemplos 

e, muitas vezes, pautadas em 

definições e em procedimentos, o 

que dificulta aos alunos fazerem 

relações entre os conceitos; é grande 

a quantidade de atividades 

propostas, 

 

As coleções aprovadas explicitam uma incompatibilidade entre o que afirmam os 

critérios de avaliação e o que caracteriza cada uma das coleções avaliadas. Com exceção de 

uma coleção, é recorrente o “excesso de conteúdos”, uma mesma organização que se 

caracteriza pela apresentação da definição ou “conceito” como assim algumas denominam, 

para então apresentar as atividades resolvidas e outras para serem resolvidas pelo aluno. Esta 

visão geral, pouco ou quase nada se aproxima das escolhas de “qualidade” que “este manual 

transfere para o ensino da matemática”. 

Na verdade, o que se observa é aceitação de um ensino predominantemente 

sustentado no uso de técnicas e procedimentos; quantidade excessiva de conteúdos/atividades; 

explanações teóricas seguidas de exemplificações; ação pedagógica diretiva; sistematização 

precoce de conteúdos e o uso de recursos tecnológicos para a conferência dos cálculos. Estas 

características estão, geralmente, presentes quando a matemática escolar é reduzida ao 

cálculo, o que nos leva a crer que essas coleções também valorizam a matemática como 

fórmulas e regras cujo objetivo é o cálculo. 

Esta “redução da matemática a procedimentos” é incompatível com o discurso 

que afirma que o “ensino de Matemática adequado à fase final da Educação Básica e que não 

pode negligenciar os aspectos acima mencionados” (BRASIL, 2015, p. 12, ou seja, o que 

estabelecem os princípios de avaliação. 

As escolhas dos professores de Matemática do ensino médio 

Para constatar a adesão do auditório de professores ao discurso do Guia – PNLD 

Matemática Ensino Médio, examinamos o documento divulgado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, e que se 

denomina “PNLD 2015 – Coleções mais distribuídas por componente curricular – 
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Matemática” 54, que a coleção preferida pelos professores, num total de 2.564.520 coleções 

distribuídas no país, é a “coleção 2” do nosso quadro: 

 

2 

A quantidade de conceitos 

abordados e de atividades 

propostas é excessiva; 

sistematização precoce dos 

conteúdos 

Excesso de conteúdo matemático 

proposto; a forma de distribuição 

dos campos da matemática pode 

prejudicar a inter-relação entre 

eles. 

Caracteriza-se pela formalização 

precoce dos conceitos, 

o que limita a possibilidade de o 

aluno estabelecer suas próprias 

conclusões. 

 

Estas evidências nos levam a crer que, embora os professores aderindo ao 

discurso epidíctico55, que utiliza disposições já existentes no auditório, promove valores que 

não estão no meio que o delegou (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). Além 

disso, os raciocínios que fundamentam o discurso e que se valem da influência pelo prestígio 

da autoridade que representam, presentes no Guia, conduzem a uma escolha da matemática 

que distorce, desfalca e suplementa as matemáticas. O que se valoriza, o que se considera 

desejável está nos livros didáticos, nos quais a matemática é reduzida ao cálculo. 

Estas análises coincidem com as de Skovsmose (2000), o qual afirma que o livro 

didático representa as condições tradicionais da prática de sala de aula cujos exercícios são 

formulados por uma autoridade externa à sala de aula e têm como premissa central a 

existência de uma, e somente uma, resposta correta. 

4.2 O paradigma do exercício 

O “paradigma do exercício” organiza os mais diferentes materiais de ensino que 

tratam desde a matemática dita elementar até a dos cursos superiores. 

Embora os autores dos livros didáticos declarem ser adeptos do ensino da 

matemática com base na formação de conceitos, as atividades propostas se sustentam em 

inúmeros exercícios e esquemas cujo objetivo é simplesmente o exercício de procedimentos e 

técnicas operatórias. 

A premissa central deste paradigma é que existe uma e somente uma resposta 

correta. Além disso, estabelecem acordos cujos princípios são os seguintes: a semi-realidade, 

                                                 
54 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos>. 
55 No campo de ação da retórica e de acordo com a função do auditório, Aristóteles define três lugares sociais 

específicos (gêneros) para os discursos persuasivos: o gênero deliberativo (assembleia) que argumenta a respeito 

das decisões para o futuro; o gênero judiciário (tribunal) que discursa acerca dos atos passados; e o gênero 

epidíctico (reuniões e cerimônias comemorativas de todo tipo) que reafirma os valores do grupo. No gênero 

epidíctico, o auditório não é convocado a posicionar-se, uma vez que o interesse está na consolidação de 

vínculos identitários pela comunhão de valores dos membros de um grupo (WOLFF, 1995). 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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entendida como um mundo sem impressões dos sentidos e na qual somente as quantidades 

medidas são importantes, é totalmente descrita pelo texto do exercício; nenhuma outra 

informação é relevante para a resolução do exercício; mais informações são totalmente 

irrelevantes; o único propósito é apresentar o exercício e resolvê-lo (SKOVSMOSE, 2000, p. 

9). Deste modo, não é relevante, para este paradigma, a maneira como a matemática opera em 

situações da vida real, ou seja, aqui a matemática opera sem referentes. Entendemos o 

contexto como os referentes na matemática e, neste caso, do seu ensino. Estudos como os de 

Carraher (1981) e investigações conduzidas por Hughes (1981) mostram que estudantes ao se 

depararem com situações problemas apresentam melhor desempenho quando há “referentes” 

para as quantidades mencionadas no enunciado. Por outro lado, a dificuldade dos estudantes 

aumenta quando operações são apresentadas em situações escolares com linguagem 

matemática formal, como os do paradigma do exercício, o que trataremos a seguir. 

4.2.1 A aula de Matemática e o paradigma do exercício: a ideologia da 

certeza matemática 

Vários e extensos estudos no campo da educação matemática estão voltados para 

a observação da sala de aula de matemática. Na década de 1990 várias investigações foram 

realizadas com o objetivo de identificar o tipo de aula padrão de matemática. Entre os autores 

mais expressivos estão: Cotton (1998); Skovsmose (1994); Nielson, Patronis e Skovsmose 

(1999). 

Cotton (1998) identificou um modo de organização da aula de matemática 

dividida em duas partes: (1) a apresentação, pelo professor, de algumas ideias e técnicas 

matemáticas; (2) os alunos trabalham com exercícios selecionados. Quanto ao tipo de aula, 

varia entre aquela na qual o professor ocupa a maior parte do tempo com a exposição do 

conteúdo e a outra em que o aluno fica a maior parte do tempo envolvido com a resolução de 

exercícios. 

Skovsmose (2000), que desenvolveu suas investigações com trabalhos vinculados 

a professores de diferentes contextos culturais, econômicos e políticos representados por 

países como Colômbia, África do Sul, Brasil, Inglaterra e Dinamarca, observou que o 

paradigma do exercício, que orienta as aulas, se contrapõe a uma abordagem em: 

Um cenário para investigação […] que convida os alunos a formularem 

questões e procurarem explicações (…) as práticas de sala de aula baseadas 

num cenário para investigação diferem fortemente das baseadas em 

exercícios. A distinção entre elas pode ser combinada com uma distinção 
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diferente, a que tem a ver com as “referências” que visam levar os estudantes 

a produzirem significados para conceitos e actividades matemáticas 

(SKOVSMOSE, 2000, p. 73-74). 

Com referência ao ambiente de aprendizagem que valorize a investigação, nesse 

mesmo período de tempo, os estudos franceses em educação matemática dão especial atenção 

ao que denominam de “contrato didático”, que pode ser definido pela harmonia entre o modo 

como o significado é produzido, a organização das tarefas, estrutura do livro didático, 

desenvolvimento da comunicação (BROUSSEAU, 2008). Segundo Brousseau, o contrato 

didático pode ser quebrado em virtude de questionamentos dos alunos a respeito do que 

investigam na aula de matemática e, quando isto ocorre, de modo geral se traduz em 

aprendizado. 

Vale ressaltar que, desde 1990, aqueles autores denunciam o quadro que 

consideraram “desolador” da sala de aula “típica”, a da “tradição da matemática escolar”, na 

qual o predomínio do exercício define essa tradição. Quase três décadas se passaram desde a 

realização dos estudos que constatam um modelo de estrutura de aula de matemática como a 

que acabamos de apresentar. O que atualmente predomina nas aulas de matemática? 

As aulas de matemática na atualidade 

Na busca do cenário para as aulas de matemática na atualidade, fizemos um 

levantamento do tipo de aula reconhecido no Guia do Estudante 56 , por ser um Portal 

referência para o estudante que busca “impulsionar os estudos”. O Portal apresenta a 

indicação de videoaulas 57  gratuitas disponibilizadas no YouTube por instituições e 

professores. Estas indicações estão identificadas pelos seus respectivos canais: “Me salva” 58 

– conteúdo de matemática de ensino superior. As aulas contemplam os conteúdos de 

matemática e têm como base a resolução de exercícios e simulados, além de curiosidades; 

“Calcule Mais – Professor Vandeir” 59 - canal direcionado para quem necessita de reforço em 

matemática, com videoaulas especificas por assunto e apresenta o passo a passo para a 

resolução de exercícios e questões de matemática Enem; “O Matemático.com” 60  - cujo 

epíteto é “tábua de salvação” para quem não anda bem em matemática, baseado em exercícios 

                                                 
56  Portal de Educação da editora Abril. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/dicas-

estudo/8-canais-do-youtube-para-impulsionar-os-estudos/>. 
57  São consideradas videoaulas as aulas gravadas e distribuídas em forma de vídeos. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Videoaula>. 
58 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/migandorffy>. 
59 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ProfessorVandeir>. 
60 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/OmatematicoGrings>. 

https://www.youtube.com/user/migandorffy
https://www.youtube.com/user/ProfessorVandeir
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resolvidos pelo professor Grins, e tem por auditório os estudantes do ensino superior e 

concurseiros. Além destes canais, também são indicados pelo Guia do Estudante o Youtuber 

Edu, Aula De, Aulalivre.net e Descomplica, que apresentam conteúdos de todas as disciplinas 

e têm por foco preparar os estudantes para o Enem. 

Considerando o modo como cada canal se apresenta e faz referência às videoaulas 

de Matemática, pode-se inferir que, de modo geral, elas reproduzem exercícios que são 

resolvidos passo a passo pelos professores. Esta estratégia independe do nível de ensino (da 

escola básica à universidade) e do conteúdo abordado nos exercícios. Há também um forte 

apelo preparatório para os exames, mais especificamente para o Enem e todos os canais 

propõem a resolução de questões desse exame como tema da aula. Estes canais do YouTube 

recomendados pelo Guia do Estudante também são validados pela mídia, como por exemplo, 

o jornal Tribuna de Minas,61 (Figura 3) em matéria intitulada “Canais do YouTube auxiliam 

alunos” datado de 4 de Novembro de 2016. 

Figura 3 – Tribuna de Minas - Canais do YouTube auxiliam alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://tribunademinas.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/11/tecnologia-

nos-estudps.jpg>. 

                                                 
61  Jornal da cidade de Juiz de Fora/MG. Disponível na versão digital em: 

<http://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/04-11-2016/canais-do-youtube-auxiliam-alunos.html>. 
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O conteúdo da notícia exalta as videoaulas como meio de estudo para o Enem e 

ainda ressalta que o MEC, considerando as facilidades e atrativos das videoaulas para os 

estudantes, criou o “Hora do Enem” 62 para auxiliar candidatos a estudarem para o exame. 

Neste canal, exclusivo do MEC, são apresentadas aulas de Matemática com as mesmas 

características das citadas anteriormente: resolução de questões do Enem por meio de um 

passo a passo, e comentadas por um professor que relaciona a questão ao conteúdo 

matemático ao qual está vinculada. 

 

Figura 4 – Matemática e suas Tecnologias 

Fonte: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem>. 

 

Embora estas aulas de matemática produzidas pela “TVESCOLA”, com cenário 

específico e diálogos entre um apresentador e o professor que comenta a questão resolvida por 

outro docente, ao final da apresentação remete o aluno, por meio de um link, para videoaulas 

de outros canais no YouTube, logo são credenciados pelo MEC. 

Assim, dando continuidade à observação das aulas de matemática na atualidade, 

buscamos identificar no YouTube as aulas indicadas pelo canal do MEC bem como todas as 

demais que respondessem ao descritor “aula de matemática” e foram encontrados mais de 

384.000 resultados. Este termo de discriminação escolhido pode ser considerado comum 

àqueles usuários que buscam por aulas para tirar dúvidas, rever conteúdos ou, até mesmo, 

apreendê-los. 

Destes resultados, selecionamos aleatoriamente 20 registros para verificar a rotina 

e estrutura da aula apresentada. No recorte, após assistir as videoaulas63, encontramos dois 

                                                 
62 Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem>. 
63 As videoaulas foram consultadas no Youtube no período de 3 a 7 de Setembro de 2017. 
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modelos: (a) as aulas realizadas em ambientes presenciais, que foram transformadas em vídeo 

e disponibilizadas em diferentes canais; (b) as videoaulas com um professor que apresenta e 

desenvolve o conteúdo. Em ambos modelos identifica-se a seguinte estrutura sequencial: (1) o 

professor enuncia o conteúdo da aula que é escrito no quadro; (2) apresenta o exercício; (3) 

resolve o exercício e (4) apresenta o resultado. É comum aos dois modelos de aulas e aos 

diferentes canais observados que o professor faça perguntas para dinamizar o monólogo, 

simulando um diálogo. 

Vale ressaltar as recomendações comumente dadas pelos professores que 

ministram as aulas, as quais expressam o que julgam preferível no contexto do ensino e da 

aprendizagem da matemática, como é reproduzido a seguir: 

(a) entre as afirmações e recomendações mais recorrentes, e também mais 

visualizadas, aparece que a “Matemática é prática, e fazer muitos exercícios para consolidar a 

parte teórica” [<https://www.youtube.com/watch?v=eaAAvCAeewQ> - com 29.000 

avaliações positivas contra 921 negativas e um total de 2.014.281 visualizações]; 

(b) algumas metáforas utilizadas para explicar o que o professor denomina 

“ordem de complexidade” dos conteúdos: “inteiros que abraçam os naturais” 

[<https://www.youtube.com/watch?v=aXjvrpKSZlI> – com 5.000 avaliações positivas, 64 

negativas e 160.332 visualizações]; 

(c) além das metáforas, a matemática é categorizada como raciocínio lógico, 

desenvolvido por meios de exercícios. Essas são as orientações e recomendações para os 

estudantes que buscam o “reforço” em matemática: Absolutamente tudo em matemática é 

raciocínio lógico e a ferramenta matemática é o conteúdo, como a regra de três, montar uma 

equação, por exemplo. As questões de raciocínio lógico são aquelas para “quebrar a 

cabeça”. “Existe uma “linha” de pensamento para resolver os exercícios de matemática. 

Quanto mais você resolve exercícios, mais você desenvolve o seu raciocínio lógico!” 

[<https://www.youtube.com/watch?v=K0uaSwYki8s>]; 

(d) aparecem também os ditos “macetes” para agilizar cálculos, que são 

apresentados por meio de memorizações sem nenhum tipo de alusão à compreensão da 

estratégia que sustenta o próprio recurso e o porquê da sua funcionalidade. Um dos inúmeros 

macetes é o que apresenta a multiplicação por meio de seus fatos básicos 

[<https://www.youtube.com/watch?v=92R8SLDG3wQ> – com 44.000 avaliações positivas, 

1.000 negativas e 1.196.990 visualizações]. 

https://www.youtube.com/watch?v=K0uaSwYki8s
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O jornal “A Gazeta do Povo” 64, em matéria intitulada “Professores youtubers são 

campeões de audiência e querem mais aulas na web”, de 3 de Junho de 2016, reafirma a 

representatividade das videoaulas no ensino da matemática, o que é exemplificada pelo 

depoimento do professor de matemática Rafael Proccópio, que tem 20 milhões de 

visualizações no seu canal “bonde das matemáticas” e que lhe outorgou o título de 

embaixador do YouTube (Edu Frame/YouTube). 

Assim como as aulas dos demais canais, as videoaulas do “bonde da matemática” 

mantêm o mesmo foco na resolução de exercícios, embora recorra a encenações e 

dramatizações parodiando definições matemáticas [Bonde das Matemáticas – Paródia Bonde 

das Maravilhas: <https://www.youtube.com/watch?v=9kEjcdpqqS8> – com 9.297.430 

visualizações, 168 mil avaliações positivas e 7 mil negativas.]. 

Considerando que em apenas três exemplos de aulas de matemática 

contabilizamos mais de três milhões de visualizações e que, de modo geral, o que caracteriza 

esses modelos não se modifica de uma aula para outra ou de um canal para outro, podemos 

afirmar que a tendência da estrutura sequencial dessas produções acadêmicas (aulas) é versar 

sobre um tema específico – conteúdo matemático - para então apresentar um assunto e passar 

para a resolução de um exercício. Este é o modelo que predomina no ensino dos conteúdos 

matemáticos reproduzido e assistido por um vastíssimo auditório de alunos e reconhecido 

pelos meios de comunicação, instituições da área de educação e pelo próprio MEC. Todos 

orientados pelo “paradigma do exercício” exposto e caracterizado por Skovsmose (2000, p. 

67). Em suas análises das práticas observadas, Skovsmose constata que nas aulas baseadas 

nesse paradigma, os exercícios são formulados por uma autoridade externa à sala de aula e 

que, no caso dos vídeos observados, verificamos que a autoridade são os exames 

extraescolares (Enem). Esta relação de dependência da autoridade dos exames, que orienta as 

aulas de matemática, reforça a premissa central do paradigma do exercício: existe uma, e 

somente uma, resposta correta. Romper com o “contrato da tradição da escolarização em 

matemática” fundamentada no paradigma do exercício e das certezas matemáticas talvez 

permita contribuir para um nível maior de incertezas e assim estabelecer cenários para 

investigação. Esta ruptura nos coloca diante de outra relação de dependência: os exames 

escolares. 

Como relatamos acerca das videoaulas há um forte apelo preparatório para os 

                                                 
64  Jornal da cidade de Curitiba/PR. Disponível na versão digital em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/professores-youtubers-sao-campeoes-de-audiencia-e-querem-mais-

aulas-na-web-1fz9ffmkz5j5apa95ynk2cv30>. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kEjcdpqqS8
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exames, logo há uma relação de interdependência entre a escolarização e os exames 

nacionais. Além disso, não ocorrem mudanças significativas na escolarização em matemática 

para atender as avaliações, como alerta Morris (2017) em tom de denúncia. 

A matemática escolarizada, orientanda pela “ideologia das certezas”, como 

mostraram os estudos de Cotton (1998), Skovsmose (1994), Nielson, Patronis e Skovsmose 

(1999), atende os pressupostos dos exames. Historicamente, esta ideologia determinou a 

exclusão dos estudos das letras, das humanidades e da retórica dos currículos escolares a 

partir do século XIX (COMPAGNON, 1999). As reformas de ensino na França, após a 

revolução de 1789, sustentaram o mote da “educação pelas ciências” cuja rainha é a 

Matemática, por ser lídima representante dos argumentos claros e distintos, tal como proposto 

por Descartes. 

O cientismo/cientificismo, doutrina dos que consideram os conhecimentos 

científicos como definitivos, coordenou o discurso reformista que expulsou das escolas tudo o 

que lembrasse a retórica e as humanidades, uma vez que nestas não há respostas unívocas 

(certas). Essa doutrina racionalista supõe uma crença dogmática de que “somente o 

conhecimento científico é o verdadeiro e real conhecimento, ou seja, somente o que pode ser 

expresso quantitativamente ou ser formalizado, ou ser repetido à vontade sob condições de 

laboratório, pode ser conteúdo de um verdadeiro conhecimento” 65. Neste cenário a “ideologia 

das certezas” rege as práticas escolares em matemática, que se afirma na doutrina do 

cientificismo com as suas “estruturas rígidas, poucos pontos de confluência e de 

desenvolvimento de outras formas de pensamento” (PFUETZENREITER, 2002, p. 152). 

Deste modo, temos um ensino de matemática reconhecido pelo cientificismo como o 

verdadeiro conhecimento de matemática, sem necessidade de ser questionado, por ser a 

expressão autêntica dos argumentos claros e precisos. 

Nos deparamos, então, com um cenário escolar extremamente propício aos 

exames, porque ambos, tem por foco “o que funciona, o que é identificável e assim classificar 

o alto e o fraco desempenho mas que, no entanto, tem como base uma lógica de comparação 

(aferição), no mínimo é questionável” (MORRIS, 2017, p. 318). 

4.3 As ambiguidades matemáticas e o contexto das certezas da escolarização: 

a operacionalização dos conceitos 

                                                 
65 Disponível em: <https://filosofianarede.wordpress.com/tag/cientificismo/>. 
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Embora a matemática escolarizada seja apresentada aos estudantes em um 

“contexto de certezas condensadas nas respostas exatas e caminhos únicos de resolução, ou 

seja, predeterminada e definida por norma” (SHAPIRO, 2000, p. 9), no campo 

epistemológico esse modo de apresentar a matemática expõe certas ambiguidades que 

possivelmente surpreenderiam os estudantes e causariam constrangimentos aos professores 

para encontrar justificativas plausíveis para a matemática escolarizada como um conjunto de 

indicações determinadas e bem definidas, numa sequência de passos a seguir, que permitem a 

realização das tarefas matemáticas (CUNHA, 2000), que Borba e Skovsmose (2001) 

denominaram de “ideologia da certeza matemática”. Pela ideologia da certeza o estudante 

necessita apropriar-se dos conceitos matemáticos que, na verdade, historicamente são 

construídos com base em incertezas e erros. Ao expor os modos de nos relacionarmos com a 

matemática tanto no campo epistemológico como no da escolarização, buscamos elucidar o 

caráter dessa disciplina. 

Neste sentido, Bernardo Gómez Alfonso, pesquisador do Departamento de 

Didática da Matemática da Universidade de Valência (Espanha), com as suas investigações a 

respeito do ensino da matemática, permite mostrar o que leva os estudantes a ignorar a 

formação dos conceitos matemáticos. 

Os materiais didáticos (livros etc.), as aulas disponíveis na WEB, as pesquisas 

nacionais e internacionais, Cotton (1998); Skovsmose (1994); Nielson, Patronis e Skovsmose 

(1999) explicitam as representações de Matemática que circulam nas escolas e condicionam o 

fazer docente. Essas representações, para nós, são o duplo dos conceitos matemáticos, os 

próprios dos especialistas, logo, são representações sociais. Estas se materializam nos exames 

extraescolares, como veremos mais adiante. No caso das ambiguidades matemáticas, um 

exemplo que as caracteriza é o afirmado por Euler (1770, p. 62 apud GOMEZ, 2009, p. 54) 

no volume 1: 

150. … a raiz quadrada de qualquer número tem sempre dois valores, um 

positivo e o outro negativo; isto é, por exemplo, é igualmente 2 e -2, e 

geralmente, pode-se adotar tanto - como + para a raiz quadrada de a. 

 

A ambiguidade aparece no sinal de radical à medida que este se associa ao 

conjunto de valores, +2 e -2; e se associa a um só valor em √𝑎, de modo que, neste caso, para 

que possa distinguir os dois resultados da raiz é preciso a preceder com o sinal positivo ou 

sinal negativo. Além disso, é também possível observar a “mudança de significado do sinal de 

radical” como consequência da extensão de seu domínio de aplicação: da aritmética para a 
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álgebra. No domínio da aritmética trabalha-se com os números determinados, como 4, e a 

operação da raiz quadrada existe para quaisquer um desses números, podendo obter um 

cálculo exato se o radicando for um quadrado perfeito ou, então, aproximado no caso desse 

radicando não for um quadrado perfeito. No caso da álgebra, trabalha-se com números 

genéricos que são expressos por letras. Como a raiz quadrada de uma letra não pode ser 

calculada, então se usa o sinal de radical para indicar o resultado genérico dessa operação. 

Se tomarmos como referência a ambiguidade do “sinal do radical”, no exemplo 

apresentado, deparamos com dois problemas: o matemático e o de ensino. O primeiro porque 

se questiona a racionalidade e a coerência interna da Matemática: ou tem um valor ou tem 

dois, e não um valor ou dois valores conforme convenha. Esta situação, de acordo com 

Gomez (2009), obrigou os matemáticos a optar por apenas uma das opções possíveis. São 

elas: 

(a) √4 = ±2, ou (b) √4= 2. Deste modo, eles atribuíram à expressão na forma de 

radical  

√𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0, somente uma das raízes de x, a positiva, e que denominam de raiz 

aritmética. Deste modo, para os matemáticos, o correto é √4 = 2, o que pode ser constatado 

nas opções que seguem, em Gomez (2009, p.55) 

Para cada número real positivo a existe uma raiz quadrada positiva única 

(Lipschutz; Lipson, 2011, p.399); 

O símbolo  √z  para 𝑧 ≥ 0 denota aquele número positivo cujo quadrado é z; 

Se A é um número real positivo, a única raiz positiva de xn – A = 0 se denomina 

como 𝑥 = √𝐴
𝑛

= 𝐴
1
𝑛⁄  ; 

Denotamos por √𝑎, a raiz quadrada positiva, e chamada simplesmente de raiz 

quadrada de a. deste modo, √4 é igual a 2 e não -2, ainda que (-2)2 = 4. 

Assim, ao se optar por uma das formas acima, do ponto de vista da matemática 

formal, o problema da ambiguidade do sinal de radical deixa de existir. 

No entanto, no que diz respeito ao problema do ensino parece que o pressuposto é 

outro, porque os estudantes não apreendem somente a partir do que é exposto ou dito pelo 

professor, mas também quando tentam entender situações matemáticas por meios próprios. 

Neste exemplo dos radicais, as situações encontradas pelos alunos parece que os levam a 

pensar que  √4 = ±2,, conforme afirma Gomez (2009) em seu estudo, quando os estudantes e 

professores são inquiridos a respeito de qual das duas opções (2 ou -2) dizem que resposta 

correta é 2, quando, de fato, é 2 e -2. No caso do ensino, os estudantes ignoram os 
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desenvolvimentos formais do símbolo de radical e, ao que tudo indica, parece ser um produto 

do ensino ou da escolarização da disciplina. 

Contribuindo para ampliar esta análise da incompreensão conceitual dos 

estudantes diante de situações de ensino que demandam um lugar diferente daquele que 

apresenta a matemática como um saber “predeterminado e definido por norma”, Sfard (1991) 

esclarece a respeito da natureza “dual” das concepções matemáticas e o seu papel na 

formação dos conceitos. O autor sustenta que uma entidade matemática pode ser vista tanto 

como um objeto ou quanto como um processo. No caso de ser vista como um objeto, o 

tratamento conduz à concepção estrutural, ao passo que interpretar uma noção como processo 

implica numa concepção operacional. Deste modo, quando se percebe a expressão √4como 

operação indicada, a concepção do símbolo de radical será operacional. Por outro lado, a 

expressão √𝑎  como resultado dessa operação, a concepção do sinal de radical será estrutural. 

Assim, a formação do conceito implica que certas noções matemáticas devem ser amplamente 

desenvolvidas no sentido de conceber essas noções tanto da perspectiva operacional quanto da 

estrutural. 

No entanto, quando uma nova noção matemática é apresentada, a concepção 

operacional é, de modo geral, a primeira a ser apresentada. Ao passo que o processo estrutural 

acaba ocupando um lugar difícil, porque necessita de intervenção (professor, livro, outros 

recursos) e o modelo de ensino paradigmático, como o apresentado nos itens anteriores, não 

valoriza essa discussão das estruturas, logo, as ambiguidades não aparecem, o que ratifica a 

infalibilidade da matemática. 

O que parece ser uma sutileza, como no exemplo do sinal de radical, embora 

determinem relações importantes, como a concepção funcional das operações e suas inversas, 

a discussão desses aspectos passa despercebida nas aulas de matemática, que ficam restritas 

aos exercícios. Deste modo, evidencia-se que as situações que parecem trazer a matemática 

para um contexto mais “vulnerável” e “incerto” são desconsideradas. No entanto, a ausência 

dessas análises compromete a compreensão conceitual dos estudantes, restando apenas as 

tarefas rotineiras, bem definidas e sequências determinadas por regras e algoritmos isentos de 

discussão, porque estes representam a “ideologia das certezas matemáticas”. 

Assim, uma vez que a ideologia das certezas matemáticas foi identificada por 

Borba e Skovsmose (2001), então podemos considerar que a matemática escolarizada é um 

duplo dessa ideologia, ou seja, a sua operacionalização na situação (contingência, 

circunstância) de ensino. 
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Deste modo, o objeto da representação social dos autores e professores de 

matemática não são os conceitos da matemática, mas as noções daquela ideologia que se 

sustenta na premissa de que “existe uma, e somente uma, resposta correta”. 

Sendo uma ideologia, então atende a certos valores ou desejáveis que se 

sustentam nas “certezas matemáticas”. Deste modo, afastam-se os referentes que visam levar 

os estudantes a produzirem significados para os conceitos e atividades matemáticas (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001), além do afastamento das discussões conceituais na disciplina e da 

possibilidade de qualquer tipo de investigação em sala de aula que envolva processos de 

exploração e argumentação justificada. 

Uma ideologia cientificista sustenta os seus argumentos-chave em alguma ciência 

para estabelecer um conjunto de argumentos orientados pelo que o grupo considera preferível 

fazer e ter. Uma ideologia cientificista não difere de alguma representação social, salvo por 

um aspecto: a ideologia é sistematizada pelos ideólogos, o que não ocorre com as 

representações sociais, pois os membros dos grupos operam com partes de uma representação 

científica, ideológica, artística, as que lhes interessam imediatamente para fazer alguma coisa. 

Em suma, as ideologias cientificistas resultam de um processo de assimilação dos 

conceitos de uma ciência no âmbito de um conjunto de argumentos que defendem uma causa 

(valores). Deste modo, são estes valores que fazem a matemática escolarizada ser o que é – 

porque sustenta-se numa ideologia – a da certeza. Os ideólogos sistematizam e estabelecem os 

argumentos entre si, o que requer uma transposição para outros grupos (como a transposição 

didática ou retórica); logo, eles mesmos podem selecionar aspectos mais diretamente 

operacionalizáveis para orientar as condutas de um grupo muito maior. Essa 

operacionalização é uma representação social de alguma coisa (objeto da representação) que 

interessa aos membros de grupos sociais. Assim, de uma mesma ideologia cientificista 

teremos múltiplas representações sociais, cada uma própria de um grupo social, não 

importando a sua extensão. 

4.4 Um caso ilustrativo – o das Frações 

Vamos retomar o contexto da pesquisa, apresentado no capítulo I, o fracasso dos 

alunos na disciplina de matemática e que subsume a dificuldade dos alunos no aprendizado 

dos números racionais. Esta é uma discussão recorrente em pesquisas que tratam do ensino da 

matemática escolar e documentos que orientam sistemas de ensino. É também comum a estes 

estudos e orientações propor estratégias metodológicas como um caminho possível para 
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reverter supostos fracassos dos alunos na aprendizagem desses números. 

As dificuldades são expostas nos documentos que organizam os resultados das 

avaliações em larga escala, como Prova Brasil, SAEB, entre outras, analisando como 

insatisfatório o aprendizado dos números racionais pelos alunos da escola básica, além de 

apontar ausências conceituais no ensino desses números. Tais documentos de análise das 

questões que apresentam dificuldades e erros dos alunos no aprendizado das frações são 

utilizadas como parâmetro para a elaboração de propostas metodológicas. No entanto, as 

concepções acerca do aprendizado das frações mostram-se diversas e, em alguns momentos, 

são incompatíveis. 

Este modo difuso de ver o problema e os possíveis caminhos de resolução 

também estão presentes nas diretrizes que orientam os exames nacionais, o que nos motivou 

analisar aquele documento. Deste modo, a apresentação do diálogo entre diferentes autores e 

documentos orientadores do ensino da matemática, a partir dos pressupostos conceituais que 

adotam, permite identificar as insuficiências das redes conceituais que sustentam as escolhas 

metodológicas no ensino desses números, bem como o que orienta a elaboração dos itens dos 

exames. 

Carvalho e Ponte (2016) investigaram o desenvolvimento de estratégias de cálculo 

mental com números racionais utilizando o que eles chamam de metodologia da Investigação 

Baseada em Design (IBD), que se caracteriza pelo refinamento de projetos educacionais com 

base na experimentação de uma sequência de tarefas, análise dos resultados para então propor 

novas situações, sempre com base nessas experiências. Esta mesma metodologia é também 

estudada por Cobb, Jackson e Dunlap (2016), conforme Carvalho e Ponte (2016). 

Brown (1992) e Collins (1992) nomearam e foram responsáveis por introduzir a 

metodologia de “Pesquisa Baseada em Design” (PBD) a partir do conceito de design 

experiments. Esta abordagem, ganhou importância na pesquisa educacional a partir de 

crescente produção acadêmica, adotada por diversos grupos de pesquisa e designada por uma 

variedade de termos (design experiments, developmental research, design research e design 

based research). Carvalho e Ponte (2016) justificam o uso da IBD por a considerar 

potencialmente favorável ao desenvolvimento de estratégias de cálculo mental com números 

racionais e, para tanto, utilizam aspectos que orientam as experiências e funcionam em 

conjunto para apoiar a aprendizagem. O estudo de Carvalho e Ponte (2016) teve por objetivo 

apreender as estratégias e erros no cálculo mental com números racionais dos alunos do 5º 

ano de escolaridade, nas dinâmicas da realização de uma experiência de ensino centrada em 

tarefas de cálculo mental e na discussão coletiva dessas tarefas, aperfeiçoadas em dois ciclos 



107 

 

de experimentação em 2012 e 2013. Os autores organizam as dificuldades dos alunos a partir 

da evolução das estratégias que estes apresentam na resolução das questões que lhes são 

propostas. A partir dos erros evidenciados, propõem-se novas tarefas orientadas com base na 

investigação. O Quadro 12 ilustra um recorte da investigação realizada por Carvalho e Ponte 

(2016, p. 321-323): 

 

 

Quadro 12 - recorte sumário da investigação de Carvalho e Ponte 

Dificuldade identificada 
“Cálculo de ½ + ½”    

Resultado apresentado: [2/4]  

Justificativa dos alunos 

para a solução 

“Eu fiz da mesma maneira que a Cristina: 1 + 1 e 2 + 2” ou a de António para o 

cálculo de 1/3 + 1/6. Eu pensei assim, já que são os dois com o mesmo numerador 

eu posso somar e dá 1/9”. 

Evidência: Análise das 

estratégias dos alunos 

“Dificuldades na compreensão do conceito de fração, influenciando a forma como 

os alunos operam na ausência de contexto da realidade”. 

Ajustes nas tarefas a 

partir da análise das 

estratégias 

“Apresentar situações contextualizadas”; “influenciar positivamente a compreensão 

de representações simbólicas e seu significado apresentadas no cálculo das 

expressões”: 

“a) A mãe da Catarina fez um bolo de chocolate. Ao almoço a Catarina comeu 1/10 

e o pai 1/5. Ambos comeram mais ou menos de metade do bolo de chocolate?” 

Análise decorrente da 

gestão da discussão em 

sala de aula 

“...é através da discussão das estratégias dos alunos que percebemos a adequação 

das tarefas...   

 

 

A dificuldade relacionada à soma de frações, identificada por Carvalho e Ponte 

também mereceu especial atenção no documento do Ministério da Educação de Buenos Aires, 

o qual se destina a apoiar os professores do 2º Ciclo da educação básica no ensino das frações 

(BUENOS AIRES, 2001). No documento são apontadas algumas “dificuldades dos alunos na 

aquisição das frações” (BUENOS AIRES, 2001, p. 15). Neste referencial, é possível verificar 

que erros semelhantes aos identificados por Carvalho e Ponte também merecem destaque em 

suas análises. Os exemplos dos erros relatados no documento que orienta o ensino das 

frações, e as respectivas análises realizadas são apresentados no Quadro 13. 

Saiz (1990, p. 28), ao se referir à mesma dificuldade apontada por Carvalho e 

Pontes exemplificada no Quadro 11, diz ser um processo “lento e espiralado”. Alerta ainda 

para a necessidade de os estudantes desenvolverem uma compreensão operatória que 

pressupõe experiências que antecedem para reconhecer que: (1) há uma regra para somar 

frações de denominadores iguais e outra para diferentes denominadores; (2) há várias regras 
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para comparar frações; (3) há regras para fazer a conversão de uma fração em um número 

decimal etc. Godino (2004) também se detém na análise deste mesmo erro considerado 

comum aos alunos, apresentado no exemplo 1, [½ < 1/3]. Este autor, no entanto, se detém no 

significado do erro e na argumentação apresentada pelos alunos de que “2 é menor do que 3”, 

apontando para o conhecimento dos números naturais como sendo um provável obstáculo 

para a aprendizagem dos números racionais na medida em que o erro se caracteriza pela 

extensão das propriedades dos primeiros para estes últimos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 101) se referem ao 

raciocínio dos alunos acerca das frações como se estes fossem Números Naturais, o que 

também Godino (2004), Campos, Silva e Pietropaolo (2009) consideram ser uma relação da 

simples transferência das propriedades ou características de um tipo de número para outro, o 

que seria um obstáculo à aprendizagem. Campos, Silva e Pietropaolo (2009) reconhecem que 

as propriedades das frações devem aparecer em contextos variados para proporcionar aos 

estudantes as mesmas atividades que realizam com os números naturais, as que definem como 

somar, dividir e ordenar. 

Llinhares e Sánches (1988 apud MONTEIRO; GROENWALD, 2014) 

acrescentam a esse mesmo obstáculo o fato de que os símbolos dos Números Naturais 

também são utilizados para as frações, diferenciando-se apenas no traço na horizontal. 

Segundo eles, a experiência com os Números Naturais faz com os estudantes vejam as frações 

como um conjunto de dois Números Naturais separados por um traço e a utilização dos 

conhecimentos de cálculo, regras e algoritmos destes números para as frações. 

No entanto, se analisarmos o processo de aprendizado do Sistema de Numeração 

decimal (SND) é possível apreender, como foi identificado nos estudos desenvolvidos por 

Zunino (1995), Mandarino e Belfort (2006), dentre outros, que as crianças, embora 

desconhecendo o valor posicional dos algarismos, escrevem o número corretamente. Por 

exemplo, uma criança pode escrever corretamente o número “14” e, no entanto, não 

compreender que o algarismo “1” é utilizado nessa representação com um significado 

diferente do que ele assume em representações como “1” ou “21”. Mandarino e Belfort 

(2006) analisam o fato de um mesmo símbolo poder representar quantidades diferentes como 

uma grande vantagem do sistema posicional, e não como um impedimento para o aprendizado 

dos estudantes. Segundo Zunino, Mandarino e Belfort, esta característica do sistema necessita 

ser explorada com auxílio de diferentes materiais e situações por se tratar de um processo 

longo que necessita da intervenção constante do professor. 

Ao comparar o processo de aprendizagem do número, mais especificamente do 
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valor posicional, identificamos representações semelhantes ao que ocorre no aprendizado das 

frações, citado por Llinhares e Sánches (1988), quando afirmam que os estudantes identificam 

a fração como “dois números” separados por “um traço”. 

Estas observações mostram que, assim como ocorre no aprendizado do SND, os 

estudantes não reconhecem a fração como um número, mas como símbolos isolados. Nesta 

direção, Liao (2005), em sua pesquisa para o mestrado, apresenta um aspecto relevante para a 

compreensão da dificuldade dos estudantes da escola básica no estudo dos racionais ao se 

referir aos “signos” (numéricos), que originalmente surgem para representar um conjunto de 

contagem e que mais tarde é denominado conjunto dos racionais. Este conjunto tem conceitos 

próprios e intrínsecos, que pela escassez de outros signos matemáticos e pela preocupação em 

tornar aquela linguagem excessivamente simbólica, cria uma possibilidade de combinação 

entre esses signos, que leva a novos conjuntos, mas com outros conceitos. Além do mais, cada 

um destes conjuntos numéricos, embora utilizando os mesmos signos, tem propriedades e 

operações diversas. Para Liao, o obstáculo no aprendizado das frações tem forte relação com a 

“sequência didática” adotada na escolarização brasileira. O modo de fazer a leitura “desses 

signos” transporta o estudante para a conceituação de número natural e as suas respectivas 

propriedades. Liao adverte, ainda, que a dificuldade e o não entendimento dos alunos se 

devem à mudança dos significados numa combinação de signos, como por exemplo, os signos 

2 e 3, que representam quantidades naturais e 2/3, que representa uma quantidade 

completamente diferente das duas primeiras, sendo, inclusive, menor que 1. 

Um outro aspecto relevante para esta revisão diz respeito aos diferentes 

significados relacionados com a ideia de fração. Tradicionalmente, nas situações 

escolarizadas, observa-se que a fração é apresentada aos estudantes como “parte de um todo”, 

desconsiderando as demais formas de interpretar esse número. Acerca deste mesmo aspecto 

Belfort e Vasconcelos (2006) ressaltam que, ao contrário do que se pensa, assim como nas 

operações fundamentais, as frações também estão associadas a mais de uma ideia. Para os 

autores, esta mesma redução, que ocorre em relação ao significado das frações, também 

acontece com muitos outros temas da matemática cujo ensino fica restrito, em geral, à 

aplicação de fórmulas e regras, sem que os alunos compreendam o que estão realizando. O 

Quadro 13 organiza o que Belfort e Vasconcelos consideram necessário para o 

reconhecimento da fração e como esse número representa várias ideias diferentes. 
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Quadro 13 

Descritor Habilidade Item/Percentual de respostas às alternativas 

Descritor 21 – Reconhecer 

diferentes representações 

de um número racional. 

“de o aluno identificar 

números racionais nas 

suas diversas 

representações: 

fracionária, decimal ou 

percentual”. 

No Brasil,3/4 da população vive na zona urbana. 

De que outra forma podemos representar esta fração? 

(A) 15%. (B) 25%. (C) 34%. (D) 75%.

 

Descritor 22 - Identificar 

fração como representação 

que pode estar associada a 

diferentes significados 

“de o aluno reconhecer 

frações em diversas 

representações como, 

por exemplo, partes de 

um inteiro, relação entre 

conjuntos, razão entre 

medidas 

etc”. 

Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 5 têm 

menos de 25 anos de idade. 

A fração de jogadores desse time, com menos de 25 

anos de idade, é 

(A) 5/6  (B) 6/5  (C) 5/11  (D) 6/11 

 

 

 
 

Descritor 23 – Identificar 

frações equivalentes 

“de o aluno reconhecer 

que uma fração também 

pode ser representada 

por um conjunto 

infinito de outras 

frações equivalentes a 

ela”. 

Quatro amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram 

juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. 

Até agora, João andou 6/8 do caminho; Pedro, 9/12; 

Ana. 3/8 e Maria, 4/6. Os amigos que se encontram no 

mesmo ponto do caminho são 

(A) João e Pedro; (B) João e Maria   

(B) Ana e Maria; (D) Pedro e Ana 

 

 

 

 

Nos estudos também desenvolvidos a respeito dos diferentes significados das 

frações Dickson, Gibson e Brown (1991) apontam para algumas destas mesmas interpretações 

apresentadas por Belfort e Vasconcelos como: (1) parte todo; (2) subconjunto de um conjunto 

de objetos discretos; (3) pontos de uma reta numérica; (4) resultado de uma operação de 

divisão e (5) como medida. No entanto, estes afirmam que os erros dos estudantes geralmente 

estão associados à dificuldade de aprendizagem dessa grande quantidade de significados que 

as frações apresentam. 

Para Nunes e Bryant (1997, p. 191), “os estudantes, de maneira geral, parecem ter 

uma compreensão completa das frações, mas que ainda não as dominam”. Esta suposta 

compreensão, segundo os autores, está aparentemente encoberta pelo fato de utilizarem os 
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termos corretamente, falarem corretamente sobre elas e até resolverem alguns problemas. No 

entanto, aspectos conceituais passam despercebidos, o que faz com que dificuldades deixem 

de ser superadas ou até identificadas pelos próprios alunos e professores. As pesquisas 

desenvolvidas por Nunes e Bryant a respeito do raciocínio das crianças sobre frações mostram 

que privilegiar o significado de parte-todo pode conduzir os estudantes ao erro porque 

compromete a compreensão de que o conjunto dos números racionais é uma extensão do 

conjunto dos números naturais. Além disso, afirmam haver uma discrepância dos estudantes 

quanto a compreensão de divisão e números racionais fora da escola e o conhecimento de 

representações ensinadas na escola por conta do modo como a linguagem fracionária é 

introduzida – “como um procedimento simples de contagem dupla em situações estáticas de 

parte-todo” (NUNES; BRIANT (1997, p. 191). Estes autores enfatizam ainda que se os alunos 

resolvem problemas usando o conhecimento cotidiano que têm e as representações 

simbólicas, fazem conexões adequadas espontaneamente e utilizam o conhecimento cotidiano 

para resolver problemas mais complexos.  

Já a pesquisa desenvolvida por Vasconcelos (2007), tendo por cenário as suas 

aulas de matemática na Educação Básica, constata um alto índice de dificuldades nos alunos 

quanto a compreensão do conceito do número racional e mostra a necessidade de tempo para 

integrar os diferentes significados desse número, com seus símbolos e suas representações, o 

que o pesquisador considera como um ensino efetivo e uma aprendizagem significativa, pois 

reverte, assim, o quadro de dificuldades no ensino dos números fracionários. 

Considerações sobre os estudos reportados 

Os estudos de Nunes e Bryant contribuem para um exame mais acurado das 

razões de os estudantes pensarem as frações tal como o fazem, conduzindo-os a realizarem 

procedimentos que, embora reconheçam os termos de uma fração ou mesmo os 

procedimentos operatórios, não desenvolvem autonomia na compreensão desses números. 

Os estudos de Liao e a suposta compreensão das frações apontada por Nunes e 

Bryant permitem inferir que esta transposição conceitual de um conjunto para o outro parece 

ser desconsiderada no âmbito do ensino e no significado atribuído aos signos. De certo modo, 

também ocorre com o conjunto dos naturais quando as crianças se deparam com o Sistema de 

Numeração Decimal e o significado que necessitam atribuir aos símbolos (signos) para 

reconhecer o valor posicional dos mesmos. 

Podemos, ainda, verificar pelas considerações a respeito do modo de ensinar o 
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conjunto dos naturais e dos racionais que o ensino dos racionais desconsidera aspectos 

relevantes que contribuiriam para realizar a chamada “transposição” de um conjunto para o 

outro. No exemplo apresentado por Liao para os signos 2 e 3, no conjunto dos naturais e 2/3 

no conjunto dos racionais, o autor considera os 2/3 como representação de uma quantidade 

menor do que 1. No entanto, entendemos que esse reconhecimento não é uma preocupação 

quando deparamos com as sequências didáticas que abordam o ensino desses números. Esta 

hipótese é sustentada pelos estudos de Nunes e Bryant, nos quais os estudantes reconhecem os 

termos de uma fração, mas não a identificam como um número; também Llinhares e Sánches 

reportam que os estudantes identificam a fração como “dois números” separados por “um 

traço”. 

Os obstáculos estudados pelos diversos autores mostram que estas dificuldades 

estão, de modo geral, situadas na transposição de um conjunto para o outro. No entanto, o que 

podemos também observar a partir destas análises é que as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes na compreensão do conjunto dos racionais não estão situadas apenas na 

transposição, mas na ausência de identificação da fração como um número e isso ocorre em 

função da ausência de referentes (contexto), assim como acontece no conjunto dos naturais, o 

que nos leva a crer que os obstáculos têm início bem antes de a criança deparar-se com a 

fração. Negar os referentes corrobora a posição apresentada no item 4.2 a respeito da ausência 

de contexto, na qual as frações são ensinadas de modo que os seus elementos são auto 

referentes, definidos de maneira axiomática, o que aproxima o ensino desses números do 

paradigma do exercício. 

Além disso, os conhecimentos dos estudantes vivenciados socialmente 

influenciam o que já sabem. Se esta capacidade dos alunos for desconsiderada também 

negaremos o que se diz a respeito dos conhecimentos prévios e anteriores dos estudantes. 

Weisz (2002, p. 65) afirma que estes conhecimentos são a “base de novas aprendizagens – o 

que não significa a crença ou a defesa de pré-requisitos, ou tampouco a matéria ensinada 

anteriormente pelo professor”. Além disso, deixa de ser desconsiderado também o que é 

defendido por Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 23), quando afirmam que a aprendizagem 

matemática é uma construção pessoal e ativa do educando, exigindo que as novas 

informações se inter-relacionem com os demais conhecimentos existentes. 

Vale ressaltar que, embora nos estudos revistos, o contexto para a análise da 

dificuldade dos alunos tenha como foco os erros por eles cometidos, apenas Del Olmo (2015, 

p. 6) faz referência ao significado do erro como “parte do processo da aprendizagem 

individual”, apontando como base para essa referência os trabalhos de Karl Popper (1979), 
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Gaston Bachelard (1978, 1988) e Imre Lakatos (1978). 

Assim, o conceito de fração vai além de saber enunciar os termos corretamente 

porque depende de como se compreende cada um dos seus significados nas múltiplas 

interpretações que esse número admite ou assume. Por outro lado, parece-nos que não 

podemos desconsiderar o fato de que aquilo que os estudantes apreendem não depende apenas 

da forma como se ensina, mas também, em igual medida, do que é influenciado pelo que já 

sabem, incluindo as suas crenças a respeito da matemática. 

Os trabalhos de Belfort e Vasconcelos também ressaltam a questão do modo de 

ensinar as frações que, além de reduzir esse número a uma única ideia (parte-todo), o seu uso 

fica restrito à aplicação em cálculos orientados por regras que devem ser memorizadas sem 

que os estudantes tenham a compreensão do fazem. A redução do ensino da fração a uma 

única de suas ideias é a expressão de uma prática recorrente e identificada na análise das 

dificuldades dos alunos graças ao paradigma do exercício. 

Ao analisarmos o Quadro 12 (p.110), que apresenta as diferentes ideias da fração, 

a “Ideia 1: parte-todo”, e a mais usualmente ensinada, relaciona a fração com a “área” da 

figura, ou seja, a superfície que representa o objeto. Assim, cada parte pintada do retângulo 

representa 1/5 da área do retângulo e cada uma dessas cinco partes tem a mesma área. Estas 

noções, assim como a de “parte de um todo”, as crianças já trazem de sua vida social em 

função de situações de partição de bolos, pães e chocolate. No entanto, esta ideia necessita ser 

aprimorada na escola porque estes conhecimentos prévios estão associados a distorções 

conceituais que acabam por incorporar-se ao aprendizado dos estudantes acompanhando-os 

por toda a trajetória escolar. Por exemplo, é muito comum crianças dizerem que querem a 

“metade maior”, evidenciando que, embora elas enunciem a fração como parte de um todo, 

não consideram a divisão como sendo em “partes iguais”, evidenciando que o conceito ainda 

não está construído. 

Os estudos voltados para os diferentes significados das frações, como os de 

Belfort e Vasconcelos, e Dickson, Gibson e Brown, mostram divergências quanto ao que leva 

o estudante ao erro ou à falta de compreensão das frações. Enquanto Belfort e Vasconcelos 

ressaltam como obstáculos ao aprendizado das frações o modo de ensinar traduzido na 

redução desse número a uma única ideia, o seu uso restrito às contas com base em regras 

memorizadas e sem que os estudantes compreendam o que fazem, Dickson, Gibson e Brown 

afirmam que é essa grande quantidade de significados que, geralmente, provoca os erros nos 

estudantes. 

No entanto, o fato é que esses vários significados estão longe de ser estudados 
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pelos estudantes, como foi apontado por Belfort e Vanconcellos ao sustentarem que o modo 

de ensinar as frações é reduzido unicamente à ideia de parte-todo. Além destes autores, Liao, 

em sua pesquisa, observou que ao analisar diferentes livros didáticos (4º. e 5º anos) as frações 

são apresentadas como representações de modelos contínuos e, mais que isso, as frações são 

apenas apresentadas como um outro conjunto numérico ou a exploração das propriedades 

elementares do conjunto dos racionais. Assim, se os estudantes desconhecem as diferentes 

ideias ou significados das frações, e as suas experiências escolares com esse número são 

reduzidas apenas a modelos contínuos, como estas podem provocar erros nos estudantes? Não 

seria pela ausência delas? Além disso, se as frações não são apresentadas aos estudantes como 

um conjunto numérico, com as suas respectivas propriedades, como então não ter dificuldades 

na transposição de um conjunto (naturais) para outro (racionais) se este último não é 

identificado por eles? 

Estas questões nos levam a crer que algumas das justificativas dos erros dos 

alunos (fracasso escolar) pressupõem que eles se tenham deparado com os conteúdos ou 

abordagens que provocam essas atitudes, distorcendo a identificação tanto do que é ensinado 

quanto do que é aprendido. 

O que os exames em larga escala consideram sobre as frações 

Para melhor compreender o que é selecionado para o ensino das frações na escola 

básica partimos da análise dos descritores e questões dos exames em larga considerando que 

pode contribuir para identificar o que se considera em relação a essa proficiência. Isto porque, 

de acordo com a Nota Técnica do INEP (2010), o desempenho dos estudantes nestes exames 

são informações que, quando associadas às do rendimento escolar, determinam o indicador de 

qualidade educacional (IDEB). 

É também importante considerar ainda que a proficiência em Matemática 

(MACHADO, 2001) não está vinculada exclusivamente ao que se sabe de Matemática, mas 

ao que se é capaz de fazer com ela. Nesse sentido, é necessário identificar o conhecimento do 

conteúdo matemático e a capacidade de criar estratégias na resolução de problemas. 

A pesquisa de mestrado de Machado (2010) desenvolveu estudo nessa direção, 

analisando as diretrizes da Prova Brasil, os descritores que orientam os itens da prova que 

abordam as frações e as questões associadas a elas. No levantamento feito pelo autor, com 

base na Nota Técnica INEP (2010), o desempenho dos estudantes nos exames padronizados, 

como a Prova Brasil, por exemplo, associados às do rendimento escolar (aprovação) 
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determinam o indicador de qualidade educacional (IDEB). Este indicador, segundo o INEP, 

foi desenvolvido para sintetizar informações de desempenho em exames padronizados com 

informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de 

ensino). No entanto, retomando a discussão sobre os exames, apresentada no capítulo I (1.4), 

Machado adverte que é uma afirmação imediata e descuidada por sustentar que as avaliações 

em larga escala medem a proficiência matemática dos avaliados, justificando que qualquer 

avaliação priorizará apenas alguns aspectos dos conteúdos matemáticos, os quais são 

definidos pelos grupos envolvidos nas avaliações, e que atendam ao modelo das questões. 

Este mesmo autor identifica interesses conflitantes entre o que estes grupos interessados nas 

avaliações priorizam. Com base no que Schoenfeld (2007) apresenta a respeito desses 

interesses, Machado sinaliza que para os matemáticos, as avaliações de Matemática devem 

ser direcionadas a respeito das ideias centrais da Matemática. Já para os pesquisadores em 

Educação Matemática, as avaliações devem refletir o “pensamento matemático” (thinking 

mathematically) que, segundo Schoenfeld (2007, p. 5 apud Machado, 2007), caracteriza-se 

pelo conhecimento conceitual – compreensão dos conceitos matemáticos, operações e 

relações; pela fluência procedimental – capacidade de realizar procedimentos, flexíveis, 

precisos, eficientes e apropriados; raciocínio adaptativo – capacidade de pensar logicamente, 

refletir, explicar e justificar; e disposição produtiva – inclinação habitual para perceber a 

matemática como algo compreensível, útil e valiosa, conectada ao zelo e à eficácia. Do ponto 

de vista dos pais, a função das avaliações de matemática é esclarecer a respeito do 

conhecimento e progresso dos filhos – informar o que os filhos fazem “bem” e o que fazem 

“mal”, para que possam providenciar o apoio necessário. 

As avaliações de Matemática, na perspectiva dos professores, devem ajudar tanto 

a eles próprios quanto aos estudantes a identificarem as áreas nas quais ambos necessitam de 

desenvolver-se. Para o grupo dos administradores (supervisores, gestores, secretários de 

educação, legisladores, prefeitos, governadores e o próprio presidente), o principal objetivo 

das avaliações é prover indicadores que permitam identificar qual é o estado do sistema 

educacional nos respectivos níveis de atuação de cada um deles. No caso do grupo dos 

elaboradores, os que definem o design e conteúdo das avaliações, devem conseguir 

satisfazer, além dos seus próprios interesses, os daqueles que os contratam e, na medida do 

possível, os interesses dos demais grupos. Como podemos observar, o grupo dos elaboradores 

define as avaliações mediante a presença de fatores de pressão, dentre eles, o do custo porque 

se espera que, de modo geral, o custo das avaliações aplicadas a um grande número de 

participantes seja baixo. De acordo com Schoenfeld, essa é uma das razões para o uso das 
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questões de múltipla escolha. 

Além disso, as pressões exercidas pela determinação dos critérios técnicos 

utilizados nos exames de larga escala em Matemática, os chamados critérios psicométricos, 

abordados no Capítulo II (2.2) acabam por se sobrepor aos conteúdos matemáticos. Esta 

sobreposição é determinante para provocar o embate entre a relevância que é atribuída aos 

critérios psicométricos e as informações que efetivamente poderiam auxiliar o professor nas 

ações pedagógicas. 

Vale ressaltar um aspecto apontado por Burkhardt (2007, p. 78 e 79 apud 

Machado, 2007) que diz respeito à influência que as avaliações exercem no sistema 

educacional. Embora não sendo apenas negativas, estas avaliações apresentam limitações e a 

crença de que são instrumentos precisos e capazes de abordar tudo o que se considera 

importante em Matemática relativo a um determinado conteúdo. Deste modo, a proficiência 

em Matemática, como esclarecido no capítulo I (1.4), que estas avaliações declaram avaliar, 

assume significado diferente daquele considerado por Machado (2001) e que pressupõe a 

identificação do conhecimento do conteúdo matemático e a capacidade de criar estratégias na 

resolução de problemas. 

Embora a Matriz de Referência de Matemática (INEP, 2010), que apresenta os 

princípios da Prova Brasil, admita que está estruturada sobre o “foco da resolução de 

problemas”, os itens propõem apenas um problema cuja formulação já é apresentada de 

maneira “pronta”. De fato, o modelo e design do exame não permitem observar as etapas de 

solução do problema pelo estudante. 

Por outro lado, para justificar essa incompletude, o mesmo documento afirma que 

“um aluno é capaz de resolver um problema a partir da utilização/aplicação de um conceito 

por ele já construído” (Brasil, INEP, Matriz de Referência de Matemática, 2010, p. 23). Esta 

justificativa reafirma a limitação dos itens da prova para avaliar estratégias de resolução. No 

entanto, é o reconhecimento destas estratégias que fornecer as pistas em relação à proficiência 

do estudante. 

As frações nos itens da Prova Brasil 

Para analisar como as frações são abordadas nos itens da Prova Brasil 66 , 

                                                 
66 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, 

em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep/MEC). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>. 
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apresentamos um recorte do estudo realizado por Machado (2010) cujo foco são itens que 

apresentam o conteúdo das frações. Os itens selecionados exemplificam descritores referentes 

ao 9º ano do ensino fundamental e fazem parte da publicação do MEC, distribuída às escolas 

com o título de PDE/Prova Brasil. O objetivo maior, proposto no documento, é de envolver 

gestores, docentes e demais profissionais da área da educação no conhecimento desse 

instrumento cognitivo de avaliação e sua importância para o alcance das metas propostas pelo 

Ideb. 

A organização do Quadro 13, a seguir, procura favorecer a identificação do 

raciocínio utilizado na análise que fizemos do documento. Para isso, consideramos os itens 

que abordam as frações, “descritor” e a “habilidade” a ser avaliada para, então, relacioná-los 

às orientações que são propostas aos professores, no mesmo documento. 

A análise das “sugestões para melhorar a habilidade avaliada” apresentadas para 

cada um dos itens da prova declara o desejável em relação ao aprendizado das frações. Além 

disso, por se tratar de um documento distribuído nas escolas e direcionado ao professor, fica 

mais evidente a intencionalidade de orientar a ação docente. 

Descritor 21 – para este descritor o documento sugere ao professor atividades que 

podem melhorar esta habilidade e que se caracterizam por propor aos estudantes que “a partir 

dos números racionais na forma fracionária efetuem a divisão do numerador pelo 

denominador, obtendo-se o correspondente decimal”. 

Com base na revisão dos estudos anteriormente apresentada, as afirmações de 

Belfort e Vasconcelos, permitem declarar que atividades, tal como foram sugeridas no 

documento ao professor, reforçam a ideia do ensino de fração restrito à aplicação de 

cálculos (efetuar a divisão), orientado por regras (dividir o numerador pelo denominador), 

que devem ser memorizadas. Ainda, de acordo com Belfort e Vasconcelos, este tipo de 

procedimento permite que os estudantes até realizem as operações, mas sem compreenderem 

o que fizeram. Sob este mesmo ponto de vista, Nunes e Bryant afirmam que esta suposta 

compreensão, tomando como referência os “acertos” apresentados pelo item, faz com que os 

aspectos conceituais passem despercebidos e as dificuldades identificadas pelos professores. 

Ao propor que os alunos realizem cálculos e “reforcem” a aplicação da regra, 

como a sugestão apresentada no documento para “melhor desenvolver a habilidade”, que é 

avaliada pelo item, se desconsidera a necessidade de que “reconhecer as regras de conversão 

de uma fração em decimal” antecede a necessidade dos estudantes desenvolverem 

experiências que lhes permitam a compreensão operatória. Essa sugestão esconde a origem do 

problema, que é conceitual, e reafirma, cada vez mais, o desenvolvimento da habilidade de 
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“responder corretamente” ao item. 

Descritor 22 - para este descritor o documento sugere ao professor que sejam 

dadas diversas atividades nas quais os alunos devem representar frações utilizando materiais 

concretos e, posteriormente, escrever as frações correspondentes às situações-problema 

propostas. 

Embora a proposta de manipulação dos materiais seja uma estratégia que pode 

contribuir para a compreensão da fração associada a subconjuntos de um conjunto e, cada 

fração de um conjunto, como subconjunto desse conjunto (BELFORT; VASCONCELOS, 

2006), esta ideia de fração, para o caso de grandezas discretas, é uma variante da ideia parte-

todo. Desse modo, as orientações ao professor com base em atividades semelhantes à 

proposta neste item ratificam o que já foi identificado por Nunes e Bryant na crítica que 

fazem à forte tendência de privilegiar o significado de parte-todo no trabalho com as frações e 

como a compreensão de que o conjunto dos números racionais é uma extensão do conjunto 

dos números naturais fica prejudicada se o método escolhido focar somente este significado. 

Neste mesmo modo de entender, os estudos de Belfort e Vasconcelos também asseguram que 

ao reduzir as frações a uma única ideia (parte-todo) o uso desse número fica restrito à 

aplicação de cálculos orientados por regras. 

Vale ressaltar que o documento, com base no índice de acertos dos alunos, afirma 

que 58% deles dominam a habilidade de reconhecer frações em diversas representações. No 

entanto, a afirmação reduz as demais ideias a uma única e àquela que é mais usual ou a 

preferível quando nos deparamos com o ensino e a avaliação do aprendizado das frações. Esta 

redução, porém, deixa de ser perceptível ou considerada na afirmação de que 58% dos alunos 

dominam a habilidade de operar as ideias de “partes de um inteiro, relação entre conjuntos, 

razão entre medidas etc.” supondo que ao dominar operar uma ideia, o aluno também opera as 

demais, o que nos leva a concluir que, embora o descritor mencione as diferentes ideias das 

frações, estas são reduzidas a apenas uma. 

Descritor 23 – O documento analisa o que “sugere o resultado” de 41% dos 

alunos assinalarem a alternativa incorreta (B) João e Maria, classificando-o como 

“sintomático” e, possivelmente, devido à igualdade entre os denominadores das frações, 

concluindo que apenas um quarto do universo avaliado mostrou dominar a habilidade 

reconhecer que uma fração também pode ser representada por um conjunto infinito de outras 

frações equivalentes a ela. A revisão dos estudos de Carvalho e Ponte mostra que os alunos 

justificam os procedimentos com denominadores iguais, e que os autores caracterizam como 

erro, considerando que os estudantes atribuem ao denominadores um Número Natural e a 
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fração como um conjunto de dois Números Naturais separados por um traço. Em oposição ao 

conceito de fração, as propostas para desenvolver esta habilidade nos alunos, sugeridas aos 

professores no documento orientam para “exercitar a representação de frações equivalentes, 

por meio de simplificação de numeradores e denominadores”. Constata-se, assim, mais uma 

vez, o “reforço” de procedimentos mecanizados sobrepondo-se à compreensão da fração e os 

erros apresentados pelos alunos reconhecidos como dificuldades na transposição de um 

conjunto para outro, dos Naturais para os Racionais. Porém, como observado em análise 

anterior, as frações não são apresentadas como um conjunto numérico, desse modo não se 

sustenta a associação da dificuldade ou do erro nessa transposição. 

Detivemo-nos na análise de itens que apresentam as frações no conjunto dos 

Racionais Positivos por tratarmos das dificuldades inicias que os alunos apresentam quando 

se deparam com as frações, e que são trabalhadas no conjunto destes números. A apresentação 

do diálogo entre diferentes autores e documentos orientadores do ensino da matemática, a 

partir dos pressupostos conceituais que adotam, permitem identificar as insuficiências 

presentes nas redes conceituais que sustentam escolhas metodológicas no ensino desses 

números e, também (por que, não?), no que orienta a elaboração dos itens dos exames. 

No caso da Prova Brasil de 2015 constatamos que os itens reforçam a ideia do 

ensino de fração restrito à aplicação de cálculos, orientados por regras, as quais devem ser 

memorizadas. A análise do estudo realizado por Machado, mais especificamente em relação 

às características dos exames e das limitações que apresentam, permite dizer que a sua 

influência no ensino da matemática se situa: (a) nos critérios psicométricos utilizados nas 

avaliações em larga escala, os quais se sobrepõem ao conteúdo matemático; (b) na tendência 

de focar fundamentalmente nas habilidades em detrimento do entendimento conceitual e na 

resolução de problemas; (c) na adequação dos currículos aos conteúdos expressos nos itens 

dos exames e, desse modo, desconsiderar relevante para o entendimento conceitual. 

A relevância atribuída a esse instrumento de medida, as informações obtidas a 

partir dele, determinam tomadas de decisão (atitudes) com respeito às ações referentes aos 

processos educativos. Além disso, direcionam a análise do professor para um conteúdo 

matemático reduzido ou até incompleto dadas as limitações dessas avaliações. Mais ainda, 

pela forte influência que estes exames exercem, eles determinam a escolha dos conteúdos a 

serem trabalhados pelos professores. Assim sendo, os estudantes acabam tendo um estudo 

reduzido às mesmas abordagens que aparecem nas questões dos exames. 

No caso das frações, a análise das questões mostra que, ao privilegiar um único 

modelo de fração, o da parte-todo, desconsiderando as demais ideias, bem como a valorização 
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de regras e procedimentos de cálculo, estes são os aspectos priorizados e trabalhados pelos 

professores; o que é ratificado pelos estudos que mostram os erros dos alunos no aprendizado 

desses racionais. Embora identifiquem como causas dos erros as situações como a 

transposição conceitual de um conjunto para outro, a redução da abordagem das diferentes 

ideias das fração a uma única, parte-todo, entendemos que as dificuldades antecedem a estas 

situações porque os estudantes não experimentam o aprendizado desses conteúdos. Isto 

porque os exames orientam e determinam a extensão do conteúdo de fração e sua abordagem. 

Aspectos como o significado da fração, o reconhecimento das frações em diversas 

representações (por exemplo, como a razão entre duas grandezas, associadas a um ponto na 

reta), a resolução de problemas utilizando o conhecimento cotidiano e representações 

simbólicas não são considerados nas avaliações. Assim, a dificuldade dos alunos quando se 

deparam com as frações, advém do modo como é ensinado esse número, o que é sustentado e 

ratificado pelos exames. 

Dos estudos realizados acerca das dificuldades no aprendizado das frações, 

quando comparados com o modo de avaliação, se pode concluir que apenas se considera, para 

medir a proficiência dos estudantes no uso das frações, a habilidade de cálculo e não os 

aspectos conceituais. Embora sabedores de que produzir uma avaliação não é uma tarefa fácil 

e que os elaboradores devem satisfazer exigências diversas e, por vezes, incompatíveis, como 

a relação de proficiência com as limitações que os itens dos exames impõem, a quantidade 

reduzida de itens para medir o aprendizado das frações desconsidera aspectos importantes da 

proficiência matemática em relação às frações, considerando apenas alguns de seus 

componentes. Esta redução nos componentes considerados pelos itens dos exames e que 

avaliam apenas uma das muitas ideias das frações e valorizam procedimentos de cálculo, 

traduz o que os estudos apontam como uma das causas mais recorrentes para a dificuldade 

dos alunos no aprendizado das frações. 

Ao considerarmos a influência dos exames na escolha dos conteúdos e da 

abordagem do ensino matemática pelos professores podemos também concluir que os 

aspectos das frações avaliados nos exames são a referência de seu aprendizado. Além disso, a 

também dita proficiência matemática é determinada pelo que os exames consideram nos itens 

estabelecidos para os conteúdos matemáticos. No entanto, os itens desconsideram as etapas de 

solução de um problema cujo modelo é apresentado pronto, como já comentado. Desse modo, 

são proficientes em frações aqueles estudantes que as reconhecem como uma relação parte-

todo e sabem operar com esses números. 

Os discursos que sustentam as diretrizes das avaliações condensam e expõem o 
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que se considera desejável ou preferível: a proficiência em matemática está 

predominantemente associada à memorização e aos procedimentos. Estes discursos situam o 

caráter seletivo da escolarização cujo núcleo é o cálculo. 

A valorização dos conteúdos escolares passíveis de serem avaliados pelos exames 

subjuga a complexidade do processo de ensino e de aprendizagem em matemática. Temos, 

então, um sistema de ensino dependente de um outro que o avalia e que se diz capaz de 

mensurar as competências matemáticas dos estudantes. Por outro lado, não se pode deixar de 

considerar que a matemática escolarizada, orientada por essa dependência, reduz o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes à realização de procedimentos de cálculo, 

memorização pura e simples como se este ensino tivesse como único propósito (necessidade) 

selecionar (reduzir) o que é requerido pela sociedade em geral – “passar nos exames”. 

A dependência entre qualidade de ensino e resultados de exames mostra que estes 

determinam e expressam o aproveitamento dos alunos contribuindo para reforçar uma atitude 

do professor, que vem de longa data. Esta prática do professor não valoriza o esforço do 

estudante na resolução do problema, mas na aplicação de um determinado procedimento de 

cálculo, desse modo, ratificando o paradigma do exercício. 
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CONCLUSÕES 

O percurso da pesquisa teve como objetivo investigar a representação da 

matemática escolar como duplo da disciplina científica estruturada na tríade éthos, páthos e 

lógos, por entender que esta representa o estudo realizado.  

As representações sociais, como foi mostrado no capítulo 1, são duplos de outras 

representações: científicas, ideológicas, artísticas. Assim, sustentamos: (a) as diretrizes, 

parâmetros, currículos escolares, livros didáticos de matemática são uma representação social 

da arte ou ciência matemática. Esta representação social do objeto “matemática”, como 

outras, duplica os conceitos, as tomadas de posição (atitudes), os modos de fazer dos 

matemáticos para fins escolares, para servir aos interesses e necessidades de uma 

escolarização de massa; (b) os exames se sustentam na correspondência biunívoca entre os 

seus itens e o estado cognitivo do estudante. Esta correspondência se estabelece quando os 

estudantes são chamados a decidirem acerca de algum procedimento para resolver o 

“problema” proposto pelo item do exame; (c) se os exames expõem as capacidades cognitivas 

dos estudantes então os seus propositores podem afirmar que há uma relação biunívoca entre 

a escala de proficiência (parâmetro) e a cognição do estudante, o que é questionável e 

impróprio, como demonstramos no capítulo 

O éthos expõe o panorama de fracasso dos estudantes na disciplina de matemática 

(1.3) corroborado pelos resultados das avaliações do SAEB numa parte expressiva dos alunos, 

principalmente no 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. De acordo com os 

exames, é factível medir a proficiência/competência dos estudantes, o que nos levou a afirmar 

que os mecanismos de aferição do desempenho dos alunos estabelecem uma correspondência 

biunívoca entre a escala de proficiência (parâmetro) e a cognição do estudante. Os autores dos 

exames afirmam que medem algo subjacente, a capacidade dos estudantes, o que é uma 

métrica similar à dos testes de inteligência (QI), embora os autores dos exames recusem essa 

aproximação (1.4). Além do mais, ao considerar a cognição como objeto a ser medido, é 

necessário fazer referência a uma medida muito estrita, que são as etapas de desenvolvimento 

cognitivo de Jean Piaget. Essas etapas não são utilizadas como medidas, mas como uma 

referência do desenvolvimento cognitivo, sem associá-lo a nenhuma grandeza. Diante destes 

fatos, o que é passível de medição, quando nos referimos aos conhecimentos matemáticos 

pressupondo que o instrumento a ser utilizado para esse fim seria questões objetivas? Os 

cálculos, pelos seus resultados. 

Ainda em relação à métrica dos exames: uma vez que é similar à dos testes de 
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inteligência, por afirmar que mede uma capacidade latente, portanto também é uma 

representação social dos processos cognitivos/afetivos para realizar os valores escolares, a 

seleção dos mais capazes. De fato, a prática escolar não tem como fugir dessa determinação, 

pois a representação social de conhecimento e desenvolvimento cognitivo/afetivo a 

constrange. As tomadas de posição (atitudes) dos atores sociais da escolarização são 

coordenadas e condensadas pelos e nos quesitos dos exames das diversas disciplinas, as quais 

se apresentam como os únicos meios para alguém deixar a ignorância. 

No entanto, esta conclusão não nos satisfaz, pois consideramos ser possível 

produzir provas mais sofisticadas. Por outro lado, se a redução da matemática ao cálculo fosse 

considerada inadequada seria factível outros instrumentos para aferir a proficiência dos 

alunos. 

No entanto, a representação social da Matemática como cálculo predomina, o que 

aparece nas polêmicas acerca da memorização da tabuada.  Se a capacidade dos estudantes 

pode ser exposta por meio de questões que têm por objetivo verificar a habilidade de cálculo, 

então o raciocínio do matemático é o do calculista; logo, uma representação social de 

inteligência/mente ou pensamento matemático para a qual calcular é igual a pensar. 

O éthos desenvolveu-se em torno do raciocínio matemático em que os itens dos 

exames, sustentados nos descritores, aferem os resultados de cálculos, o que nos orientou para 

a identificação da representação da disciplina no ensino em nosso país e, assim, compreender 

o significado dessa transposição. No caso da matemática, a transposição para o conhecimento 

escolar identifica o ensino da matemática com o cálculo. A conclusão apresenta o complexo 

de litígios que converge para as avaliações escolares como determinantes do que se diz 

preferível a respeito dos conhecimentos escolares. 

Para avançar no percurso, expusemos o lógos que condensa o próprio discurso, ou 

seja, os esquemas operadores do discurso. Na tríade ou disposição dos elementos da tese, o 

ponto de partida do discurso (lógos) apreendeu o que se denomina matemática, bem como a 

lógica, que são procedimentos formais validados segundo alguma regra, ou seja, modos de 

fazer/pensar abstratos. Assim, o que se faz no âmbito de uma comunidade de especialistas, os 

quais assumem a atitude própria das ciências, ainda que certos modos de “fazer/pensar” sejam 

considerados canônicos, há muitos outros duvidosos e eventualmente são questionados. No 

fazer escolar (escolarização) que tomam os modos canônicos como meios para o 

desenvolvimento cognitivo/afetivo dos estudantes, as questões e dúvidas, são apagadas, 

restando o que em certo momento se considera canônico para ser ensinado, por exemplo, a 

necessidade de memorizar fórmulas (algoritmos). Neste caso, a “disciplina matemática” 
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declaradamente pretende ser a formadora do modo de pensar que se apoia no “rigor” do 

resultado exato, sem que, no entanto, se defina o que isto significa, mas se afirma ser a única 

capaz de desenvolver o pensamento dos estudantes (2.1.1). 

Ainda no âmbito escolar os professores das ciências exatas (matemática, física e 

química) trabalham com modelos matemáticos, mas que, neste caso, a noção é bem reduzida 

porque se aplica a matemática aos objetos daquelas ciências, acomodando-os segundo as 

necessidades postas pela experiência ou empírica. As ciências reconstrutivas (2.1) emprestam 

das ciências construtivas (matemáticas e lógicas) alguma forma bem estabelecida para 

reconstituir as características de algum fenômeno (objeto). As formas que não “funcionam” 

são descartadas, fazendo com que as selecionadas apareçam como se fossem a perfeita 

descrição dos fenômenos, até que surjam anomalias que mostram a impropriedade do modelo, 

o qual é o mesmo que “metáfora”. Nas escolas o processo de modelagem é descartado, 

restando apenas com o que se considera canônico. Por este fato o ensino aparece como uma 

aplicação correta e legítima de alguma matemática, quando na verdade, não o é. 

Sobre essa representação das ciências as matemáticas aparecem como se fossem a 

“rainha das ciências”, puras, divinas e exatas (1.3); logo, imprescindíveis para produzir e 

comunicar os conhecimentos alcançados. A “realeza” da matemática situa-se na sua divindade 

e verdade, desde que seja olhada “corretamente”. Deste modo, se a matemática apresentar 

algo falso, a ela não pertence, mas ao olhar de quem a observou. O que há, então, demais 

imutável nas matemáticas? Os cálculos fora de seus contextos, o cálculo proposicional, 

apenas descreve as formas próprias das relações de um operador sobre um conjunto de 

variáveis sem significado, são vazias de significado, não têm referentes no mundo. 

Um outro aspecto a ser ressaltado e discutido quando da apresentação do 

fundamentos da matemática (3.1) diz respeito aos debates acerca da inteligência artificial e o 

teorema de Turing, considerado como o meio pelo qual se provaria que um algoritmo que 

simule a inteligência humana é realmente inteligente. Em narrativa recente acerca da 

aplicação do “Teste de Turing” a uma robô humanoide dotada de inteligência artificial (capaz 

de atos humanos como dissimulação, sedução e outros modos usuais dos humanos) 

apresentada no filme Ex Machina, é questionada a noção visual de que a inteligência é 

estritamente lógica, um cálculo proposicional, pois não há como simular as ações sobre o 

outro, a persuasão. Esta impossibilidade não a tinha Ulisses, o grande simulador, o humano 

que age sobre os outros mobilizando todas as suas capacidades persuasivas, o astuto. A 

mesma ideia se encontra na estátua de David, de Michelângelo, que representa a liberdade: 

nascemos sem garras e bicos, mas vencemos os monstros (desafios) utilizando a astúcia. 
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O modo como a matemática escolarizada se apresenta como um emaranhado de 

definições e regras e as operações que a traduzem, bem como algo significativo que surge das 

construções e reconstruções. Mostramos que estas “versões” escolarizadas da ciência, ou seja, 

o seu duplo, oferecem um conjunto de elementos figurativos em um sistema de significações 

prontos para operar e que têm como função coordenar e condicionar as condutas dos membros 

de um grupo, atendendo aos interesses e necessidades do grupo (2.1). Estas versões não são 

consensuais, justamente por isso é uma ciência dentre outras, “uma entidade complexa e 

dispersa, impossível de ser capturada por regras e teorias simples” (3.2). 

Os discursos em torno da escolarização da matemática (2.1.1) assumem 

posicionamentos polarizados e por vezes incompatíveis como, por exemplo, o que caracteriza 

a proficiência em matemática na concepção dos elaboradores dos exames ao estabelecer uma 

relação biunívoca entre uma escala de medida e a cognição do estudante. 

A polarização presente nos discursos organiza o ensino como sendo adepto de 

“um ou outro”. Mas por que não ambos? Por que não ensinar o cálculo? Considerar 

procedimentos e fórmulas não desmerece a matemática até porque o desenvolvimento do 

Cálculo contribuiu enormemente para o desenvolvimento dessa ciência. Para tanto, 

retomamos o que apresentamos no capítulo III, quando discorremos sobre a Matemática ser 

ou não um algoritmo e que Berlinski descreve como a ideia que tornou possível o mundo 

moderno, no entanto, sem deixar de considerar, como ele próprio afirma, que expressa um 

modo de fazer que é orientado por princípios pragmáticos admitido pelo auditório. 

Desconsiderar o cálculo seria ignorar a própria essência da matemática. 

Na versão escolarizada da matemática a necessidade de um resultado 

(exato/correto) para todo e qualquer procedimento traduzido pelos cálculos (algoritmos) reduz 

o próprio significado do Cálculo e este modo de fazer e raciocinar que faz parte da ciência. 

Nestas substituições (transposições) de significados nos deparamos com a situação polarizada 

a que nos referimos anteriormente e presente na disciplina escolar por meio das denominações 

de “tradicional” e “construtivista” que, de modo geral são apresentadas como antagônicas nos 

discursos educacionais e que não se sustentam quando tomamos como referência o 

significado da matemática como ciência. O que se observa nesse “campo de batalha” que 

envolve a compreensão dessa ciência e os debates a respeito da melhoria do ensino é a 

retomada da valorização do formalismo matemático (3.1). Enquanto se afirma esta ou aquela 

matemática, como uma dissociação de noção, a “boa” matemática e a matemática “ruim”, 

perde-se o seu significado dando lugar à “organização curricular” da disciplina orientada 

pelos exames. Os exames que se apoiam nos mesmos pressupostos do discurso da 
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escolarização da matemática: “ou esta” – os cálculos que atendem aos itens dos exames pela 

possibilidade de serem mensuráveis; “ou aquela” - presente no discurso avaliativo dos exames 

com base na criatividade, no modo de fazer. 

Por que esta ambiguidade permanece? Porque é um modo dos discursos oficiais 

atenderem a todos os auditórios, como declaram os argumentos presentes nos documentos 

analisados: diretrizes dos exames e itens das avaliações (2.3.2), livros didáticos (2.4;3.1), 

aulas de matemática e pesquisas voltadas para o ensino das frações (4.2.1; 4.5). O que 

justifica a análise retórica como meio de identificação dos argumentos. 

O raciocínio desenvolvido até aqui nos situa no ponto crucial da pesquisa que é o 

de trazer à discussão o caráter da ciência matemática e que se foi perdendo ao longo da 

escolarização. 

Ao discorrermos sobre os debates que dão origem à matemática como cálculo 

(3.4), e instituídos pelos diferentes auditórios (páthos), foi possível identificar, por exemplo, a 

distorção entre o que os professores usualmente denominam de algoritmo: processo de cálculo 

- a representação de algoritmo subsume o conceito de cálculo. Uma outra distorção a 

denominação de matemática “pura” para defender a posição da matemática tradicional, 

quando na verdade, como afirma Artur Ávila (1.3) a matemática é o oposto disto. Assim, 

quando temos esta polarização os auditórios não se ouvem, o que se considera um entrave 

para compreender o caráter da disciplina porque não há diálogo. 

Mas o que fez com que as técnicas de cálculo reinassem sobre as demais? O fato 

de que uma proposição ser científica, se e somente se for expressa em números ou algum 

modelo matemático – este é o núcleo argumentativo do cientismo/cientificismo (2.1.2). O 

cientismo é uma ideologia mais ampla que sustenta a ideologia da correção matemática, como 

tal ela organiza o modo de pensar dos currículos e programas escolares, que na prática 

docente requer outra adaptação e que pode ser considerada como uma representação social da 

ideologia cientificista. 

Deste modo, ao comparar o que fazem os matemáticos criativos ou sábios (3.2), 

com o que se faz na escola (4.3) verifica-se que as escolas/exames requerem a ideologia 

cientificista da matemática. Nesse sentido, as ideologias da matemática são adaptações dos 

conceitos matemáticos aos interesses e necessidades dos grupos que as sustentam. Essas 

ideologias constituem cientificismo, como tal, organizam as tomadas de posições das pessoas. 

Nas escolas, essa ideologia é adaptada às contingências, são operacionalizadas para atender às 

necessidades e interesses escolares, condensados e sistematizados nos exames. Assim, a 

escola é difusora e mantenedora da ideologia cientificista, em geral, e da sua versão para a 
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ciência matemática. Essa versão descarta por completo a atividade humana, a argumentação 

(demonstração), pois, do contrário, não se poderia fazer a seleção (aferição) de estudantes (as 

provas objetivas). 

Cada um desses modos de representar a matemática tem as suas boas razões, mas 

estas não são simplesmente cognitivas. Elas expressam tomadas de posição acerca da vida 

social, dos valores, do que se considera desejável para si e para os outros. Assim sendo, a 

centralidade do cálculo, com respostas exatas, expressa o desejo de controlar o incontrolável; 

logo, nada tem a ver com a atitude dos matemáticos que operam com a incerteza. E ainda, ao 

estabelecermos que as representações sociais de matemática, que condicionam o fazer 

docente, são a expressão operacional da ideologia da certeza matemática, identificamos que 

os conceitos matemáticos duplicados para serem escolarizados são apenas e tão-somente os 

que podem ser tratados como certezas, bem como utilizados nos exames em provas com itens 

de múltiplas escolhas. Nesse sentido, os exames extraescolares de massa condicionam e 

determinam a representação social de matemática aqui exposta. 
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