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RESUMO

Esta pesquisa investiga a representação da matemática escolar como duplo da disciplina científica e teve como objetivo apreender as razões da 
permanência dessa representação da matemática, a qual é um sistema de significações instituído por um processo argumentativo. No estudo, 
consideramos como evidente o seguinte conjunto de proposições: (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, modos de fazer dos matemáticos para fins escolares, serve aos interesses e necessidades escolares, 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, num determinado contexto; (c) se os exames expõem as capacidades cognitivas dos estudantes então podemos afirmar que há uma 
relação biunívoca entre a escala de proficiência (parâmetro) e a cognição do estudante. A problemática do panorama de fracasso dos estudantes 
na disciplina de matemática é 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. O estudo desenvolveu-se em torno do raciocínio matemático que os itens dos exames, 
sustentados nos descritores, que 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. 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 dos esquemas argumentativos como proposto por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958) na Teoria da Argumentação. 
Deste modo, constatou-se que os discursos em torno da escolarização da matemática 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.  Discorrer sobre os debates que dão origem à matemática como 
cálculo, e instituídos pelos diferentes auditórios, nos permitiu 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. Cada um desses modos de 
representar a matemática expressam tomadas de posição acerca da vida social, dos valores, do que se considera desejável para si e para os 
outros. Assim sendo, ao estabelecermos que as representações sociais de matemática, que condicionam o fazer docente, são a 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 condicionam e determinam a representação social de matemática aqui exposta.
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