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Resumo 

Este texto tem o objetivo de refletir sobre a aposta de alguns professores na contextualização dos 

conteúdos da matemática para o sucesso no seu ensino e aprendizagem. Para tanto, apontamos algumas 

implicações da visão utilitária da matemática por parte de teóricos, professores e alunos. Entendemos que 

essa visão limita as possibilidades de ensino e de aprendizagem, pois o sentido dado à matemática passa a 

ser dependente de aspectos empíricos e/ou úteis. Em seguida, apresentamos a questão das aplicações da 

matemática na perspectiva do filósofo Ludwig Wittgenstein e um de seus comentadores, para mostrar 

que, segundo essa filosofia, as proposições matemáticas não são empíricas. Por fim, discutimos a questão 

da visão utilitária da matemática na formação de futuros professores a partir de uma experiência com 

licenciandos da Universidade Federal do Pará. Os sujeitos da pesquisa apontaram aplicações empíricas da 

matemática como solução para o seu ensino, o que insinua que a matemática está presente no mundo 

concreto e que seus conceitos nascem da experiência. Entendemos que esta visão da matemática pode 

comprometer a prática de sala de aula, por desconsiderar os aspectos específicos do seu campo de saber, 

tais como, autonomia e independência de aplicações práticas. 

Palavras-chave: Contextualização. Filosofia de Wittgenstein. Formação de professores. Ensino da 

matemática. 

 

Abstract 

This text aims to reflect on the bet that some teachers in the contextualization of the content of 

mathematics to her success in teaching and learning. Therefore, we point out some implications of the 

utilitarian view of mathematics by theorists, teachers and students. We understand that this view limits the 

possibilities for teaching and learning, because the sense given to mathematics becomes dependent on 

empirical aspects and/or useful. Then we present the issue of the applications of mathematics from the 

perspective of the philosopher Ludwig Wittgenstein and his commentators, to show that, according to this 

philosophy, the mathematical propositions are not empirical. Finally, we discuss the issue of utilitarian 

view of mathematics in the training of the future teachers in an experiment with undergraduate students at 

the Universidade Federal do Pará. The subjects showed the empirical applications of mathematics as a 

solution to their teaching, which implies that mathematics is present in the concrete world and its 

concepts are born of experience. We understand that this view of mathematics can compromise the 

practical in the classroom because it ignore the specific aspects of their field of knowledge, such as 

autonomy and independence of practical applications. 

Key-words: Contextualization. Wittgenstein's philosophy. Teacher training. Teaching of mathematics. 



 
MARISA R. A DA SILVEIRA et al 
 
 

 
152 

Introdução 
 

Este texto tem o objetivo de discutir a razão do ensino da matemática apontada pelos 

professores em formação inicial, bem como refletir sobre o discurso que afirma que 

“matemática é importante porque é útil” (Cf. Silveira, 2000). Para tanto, lançamos a 

pergunta que buscaremos analisar possíveis respostas no decorrer de nossas intervenções: 

Será que podemos apostar na contextualização dos conteúdos matemáticos para termos 

sucesso no seu ensino?  

Neste sentido, buscamos refletir acerca das respostas apresentadas aos 

questionamentos: O que você sugere que o professor faça em sala de aula para melhorar o 

ensino da Matemática? Qual seria a razão do ensino e da aprendizagem da matemática? 

Nossos sujeitos de pesquisa são licenciandos do Curso de Licenciatura Integrada em 

Educação em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará. 

Observamos o discurso desses licenciandos no decorrer da disciplina Tendências no 

Ensino de Matemática por nós ministrado. A metodologia de análise de dados foi assentada 

sob a modalidade de pesquisa qualitativa por permitir a investigação entre diferentes 

procedimentos para a obtenção do material empírico e de sua análise, tais como: leitura e 

discussão de textos que abordavam as atuais tendências no ensino da Matemática, debates 

sobre a convergência de práticas de ensino de tais tendências e produção de textos com 

interpretações dos licenciandos sobre os assuntos abordados em sala de aula. 

O referencial teórico utilizado para respondermos a pergunta que nos orientou é 

composto de educadores matemáticos, tais como: Baruk (1986, 1996), Gómez-Granell 

(2003), Gottschalk (2002, 2004, 2008) e Machado (2012), bem como o filósofo 

Wittgenstein (2003) e um de seus comentadores Chauviré (2011).  

O texto está organizado em três partes. A primeira trata da visão utilitária da 

matemática e suas implicações na Educação Básica, que em nossas experiências como 

docentes dos cursos de licenciatura, temos observado que grande parte dos futuros 

professores de matemática acredita na importância de trazer a realidade do aluno para as 

aulas de matemática ou de levar a matemática para sua vida como forma de dar sentido ao 

ensino e à aprendizagem. 

Para uma análise mais profunda desta temática, abordamos, na segunda parte, a 

Matemática e suas aplicações segundo o filósofo Ludwig Wittgenstein que, em seus 

escritos, estudou tanto a filosofia da linguagem, como a filosofia da matemática. Este autor 

afirma que as proposições matemáticas não são empíricas, elas são normativas porque 

seguem regras, porém, o uso dessas proposições pode ser normativo ou empírico. 

Na terceira parte, tratamos de uma experiência na formação inicial de professores de 

Matemática. Essa experiência foi paulatinamente tornando-se também uma pesquisa, pois 

nos inquietávamos a cada dia que ficávamos em convívio com esses futuros professores, já 

que eles depositam na contextualização dos conteúdos matemáticos em sala de aula uma 

forma de salvação do ensino e da aprendizagem dessa disciplina. Assim, buscamos 

compreender o ensino da matemática e suas interpretações a partir da visão de licenciandos 

com base no discurso de que a matemática é importante porque é útil. 
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Finalizamos nosso texto com algumas provocações aos formadores de professores e 

professores de matemática, que buscam apenas na contextualização dos conceitos 

matemáticos no cotidiano do aluno a melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática. 

Percebemos que, em algumas das atuais tendências do ensino da matemática, o foco de 

discussão respalda-se nessa perspectiva. Os professores, por sua vez, aderem a essas 

tendências sem muita preocupação com suas consequências na aprendizagem, pois 

depositam total confiança nos teóricos que as idealizam. Acreditamos que superar as 

dificuldades dos alunos que vise explorar seu cotidiano é uma forma atraente de ensinar, 

porém, como salienta Baruk (1996), o professor pode ser traído por uma teoria educacional 

e não obter sucesso na sua forma de ensinar.  

 
 
1. A visão utilitária da matemática a suas implicações na Educação Básica 
 

Em nossas experiências como docentes do ensino superior, nos cursos de licenciatura 

em matemática, temos observado que muitos licenciandos acreditam na importância de 

trazer a realidade do aluno para as aulas de matemática como forma de dar sentido ao 

ensino e à aprendizagem. Esta ideia é legitimada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN e por algumas linhas de pesquisa na área da Educação Matemática. É o caso, por 

exemplo, de D’Ambrósio (2007) que, em seus estudos acerca da Etnomatemática, defende 

a ideia de explorar a realidade como forma de dar sentido à matemática escolar. 

Por outro lado, Machado (2012, p. 13) acrescenta: 
 

É certo que as ferramentas matemáticas nos ajudam a lidar com a realidade 

concreta. Seu uso reiterado no dia a dia e sua importância como linguagem das 

Ciências, em todas as áreas, são indiscutíveis. Mas há algo na Matemática que 

escapa a qualquer sentido prático/utilitário, que expressa relações, às vezes 

surpreendentes, e nos ajuda a construir significado do mundo da experiência, no 

mesmo sentido em que um poema o faz. Um poema nunca se deixa traduzir em 

termos de utilidade prática. (...) Para enfrentar as dificuldades com o ensino da 

matemática, mais do que despertar o interesse pelas suas aplicações práticas, é 

fundamental desvelar sua beleza intrínseca. 

 

Nesta seção, discorremos sobre a relação entre matemática e realidade, de modo 

específico, apresentando algumas implicações decorrentes da crença na contextualização do 

conhecimento matemático em situações reais como forma de dar sentido e, assim, atenuar 

as dificuldades inerentes ao ensino e aprendizagem da matemática.  

Ao inquirir sobre esta temática encontramos um estudo realizado por Albarracín, 

Dujet-Sayyed e Pangaud (2008), em Lyon, no Institut National des Sciences Appliquées – 

INSA, com 130 (cento e trinta) estudantes franceses e latino-americanos matriculados em 

uma escola de engenharia da França, cujo objetivo era mostrar como as representações 

socioculturais exercem influências na integração dos estudantes originários da América 

Latina nas aulas de matemática das escolas de engenharia francesa.  
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Dentre os resultados revelados pelo estudo, chamou-nos a atenção o fato de os 

estudantes, em especial os latino-americanos, considerarem a falta de aplicação prática dos 

conteúdos estudados em matemática como sendo a principal razão das dificuldades de 

aprendizagem da disciplina. 
 

Quando perguntamos, entretanto aos estudantes da divisão AMERINSA o que 

lhes inspira o termo “matemática”, observamos que para os franceses, as 3 

palavras mais frequentes citadas são “lógica”, “raciocínio” e “abstração” 

enquanto que os latino-americanos preferem mencionar primeiramente a palavra 

“ferramenta”. Se fizéssemos mais aplicações [em aula], diz um deles, seria mais 

interessante e, por conseguinte atraente para os estudos de engenheiro. O estudo 

da matemática INSA é meio abstrato, escreve um outro aluno, um pouco mais de 

aplicações numéricas ou exemplos de aplicações na profissão de engenheiro 

seriam bem vindas (Albarracín, Dujet-Sayyed e Pangaud, 2009, p. 21). 

 

Esse sentido prático almejado pelos estudantes latino-amerianos é o que aqui 

chamaremos de visão utilitária da matemática. Tal visão nos instigou a refletir sobre o 

sentido do ensino e da aprendizagem da matemática no Brasil, isto é, será que os estudantes 

brasileiros realmente pensam deste modo? E os professores, desenvolvem em sala de aula 

atividades pedagógicas que fomentam esta visão utilitária da matemática? No atual cenário 

da Educação no Brasil parece-nos que há, de certo modo, a tendência em seguir as 

diretrizes apontadas pelos PCNs que, de forma explícita, recomendam um ensino da 

matemática que corrobora os resultados apontados pela pesquisa de Albarracín, Dujet-

Sayyed e Pangaud (2009)  
 

É no contexto de experiências intuitivas e formais com a medição que o aluno 

constrói representações mentais que lhe permitem, por exemplo, saber que 

comprimentos com 10, 20 ou 30 centímetros são possíveis de visualizar numa 

régua, que 1 quilo é equivalente a um pacote pequeno de açúcar ou que 2 litros 

correspondem a uma garrafa de refrigerante grande (Brasil, 1997, p. 81). 

 

Ou ainda:  
 

Todas as áreas requerem alguma competência em matemática e a possibilidade 

de compreender conceitos e procedimentos matemáticos é necessária tanto para 

tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir como 

consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. A 

matemática no ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda estruturar o 

pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha um papel 

instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para 

muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas (Brasil, 1999, 

p. 251, grifos nosso). 

 

A ideia central subjacente a proposta dos PCNs é a de que os alunos só se interessam 
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em aprender o que, de algum modo, está relacionado às suas atividades do dia a dia. Sem 

dúvida o conhecimento matemático pode ser visto como “ferramenta” útil ao cidadão para 

compreender as faturas de suas contas mensais; questionar a cobrança de taxas ou valores 

indevidos no pagamento de uma dívida; mensurar a quantidade de lajota que deve comprar 

para revestir o piso de sua casa; assim como outras situações do cotidiano. No entanto, será 

que a finalidade da matemática enquanto componente curricular da Educação Básica se 

resume às aplicações práticas?  

Com o foco na resolução de problemas e na expectativa de que os professores 

desenvolvam práticas pedagógicas que se ampare na contextualização do conhecimento 

matemático em situações concretas, espera-se que os alunos possam (re)significar os 

conceitos matemáticos nas mais diversas atividades do cotidiano, criando, assim, a crença 

de que os objetos matemáticos estão presentes no mundo sensível. “No entanto, não são as 

aplicações cotidianas que são as mais ‘significativas’ dentro desse corpo de conhecimento. 

O pressuposto construtivista que de que o professor deve ensinar a partir de aplicações dos 

diversos saberes no cotidiano limita e empobrece o ensino” Gottschalk (2002, p. 150). Ou 

seja, a matemática apresenta um modo de pensar entre outros possíveis. Do nosso ponto de 

vista, uma das tarefas ainda a ser realizada pelos professores é desfazer esta imagem 

unilateral da matemática que acaba por lhe conferir um sentido que não é o único, a saber, o 

sentido de ser útil, de resolver problemas do dia a dia. 

Embora a contextualização de conceitos matemáticos no cotidiano seja fortemente 

influenciada pelos PCNs e tenha se tornado “obrigatória” no programa dos professores de 

matemática, alguns autores como Baruk
1
, Giardinetto

2
 criticam a ideia de que a matemática 

deva ser contextualizada em situações por meio de objetos empíricos ou do cotidiano dos 

alunos. 

Uma das implicações dessa visão utilitária da matemática é assinalada por Gottschalk 

(2002, p. 153) 
 

Daí que talvez a conseqüência mais danosa para o professor seja a frustração que 

sobrevém quando seus alunos não aprendem sob a metodologia construtivista, 

uma vez que foi levado a acreditar que sua falta de competência fez com que não 

construíssem o conhecimento matemático, apesar de ter seguido à risca os 

preceitos construtivistas recomendados. Sem falar do professor que já se sente 

incompetente a priori, por não entender como implantar essas novas diretrizes 

em sala de aula e que, ao abandonar seus antigos métodos de ensino (muitas 

vezes, até então, bastante eficazes), sente-se desamparado e inseguro diante 

dessas novas demandas transmutadas em metodologia. 

 

A frustração ocorre de ambos os lados, professores e alunos, em virtude talvez da falta 

de clareza com que a matemática é trabalhada em sala de aula. O utilitarismo pode, sem 

dúvida, contribuir para motivar o ensino da matemática, por outro lado gera desconforto 

aos professores quando não conseguem atribuir um sentido prático para o estudo dos 

radicais, por exemplo.  

As proposições matemáticas como teoremas, corolários, assim como outra qualquer, 
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são criadas com base na lógica e satisfazem necessidades teóricas intrínsecas à matemática. 

Portanto, não descrevem objetos ideais pertencentes a um reino platônico, tampouco 

surgem de experiências do mundo real. As proposições matemáticas exercem uma função 

normativa, são invenções humana e não descoberta. Nesse sentido, são de natureza 

convencional. 

Diante do exposto, pensamos que as práticas pedagógicas que se baseiam na 

contextualização para despertar o interesse dos alunos pela matemática e fundamentar o seu 

ensino, pode, ao invés de contribuir para atenuar as dificuldades da aprendizagem dessa 

disciplina, torná-la ainda mais difícil aos alunos, além de potencializar na escola a visão 

utilitária da matemática. Conforme destaca Hardy (2000, p. 111) apud Gottschalk (2002, p. 

150): 
 

Na verdade, é surpreendente o quão ínfimo é o valor prático que o conhecimento 

científico tem para o homem comum, o quão aborrecidos e banais são os 

conhecimentos que têm algum valor, e o quanto esse valor parece variar segundo 

a ordem inversa de sua reputada utilidade. 

 

Concordamos com o autor, pois, do nosso ponto de vista, o conhecimento matemático 

parece ter perdido o sentido estético, a não ser pelo sentido prático a matemática não tem 

valor algum para os alunos. As consequências dessa evidência podem ser percebidas pela 

falta de domínio de conteúdos elementares de matemática com que muitos alunos 

ingressam no Ensino Superior. Um exemplo disso foi relatado pelo coordenador do Curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará – UFPA, ao participar de 

uma mesa redonda promovida pelo Conselho Estadual de Educação do Pará – CEE-PA, em 

2012. Em seu discurso, o professor chamou a atenção para um dado que julgou 

preocupante: reprovação de 45% dos calouros no curso de Licenciatura em Matemática 

dessa universidade. Ao investigar as causas desse número constatou que o nível de 

conhecimento matemático com que os acadêmicos chegam à universidade está aquém do 

esperado para aqueles que pleiteiam cursar a Licenciatura em Matemática.  

Para justificar essa conclusão, o professor apontou alguns erros comumente cometidos 

pelos alunos, tais como:  
2

x x   , 1
1

x

x


 , 

2sen x
sen x

x
 . O que nos chamou atenção foi 

que os exemplos apresentados pelo professor não possuem relação direta com o cotidiano 

dos estudantes, mas são essenciais para aqueles que pretendem no futuro ensinar 

matemática. É nesse sentido que fundamentamos nossa crítica à visão utilitária da 

matemática, pois assumi-la significa aceitar uma “bengala” para apoiar a atividade docente, 

sem a qual o professor não consegue dar sentido ao ensino da matemática. 

A excessiva valorização do aspecto utilitário da matemática e a pouca importância 

conferida ao formalismo. Nesse sentido, pensamos que o papel das práticas pedagógicas é 

decisivo. A esse respeito, no prefácio da obra de Silva (2009), Charlot
3
 questiona: “Depois 

dos alunos saberem verificar o seu troco, medir a casa ou o leite da mamadeira, digamos 

depois de eles terem o domínio das quatro operações da Aritmética, devemos deixar de 
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ensinar a Matemática?”. Isto é preocupante, porque se o ensino da matemática se reduzir a 

satisfazer necessidades imediatas do cotidiano das pessoas, tais como pagar contas e 

verificar trocos, calcular porcentagens e outros , estaremos, de certo modo, negando ao 

aluno a possibilidade de explorar outros aspectos do conhecimento matemático, em outras 

palavras, é preciso romper com essa lógica do utilitarismo, conforme acrescenta Charlot 

(2000) apud Silva (2009, p. 54): “quem quiser ensinar mais matemática do que os 

rudimentos deve ultrapassar a lógica da utilidade para entrar em outras, em particular nas 

lógicas do desafio e do prazer”. 

Pensamos que, ao invés de incentivar a contextualização como forma de assegurar o 

sentido do ensino e da aprendizagem da matemática na escola, ao contrário, deve-se 

questioná-la sob pena de incorrermos no sério risco de deixar de refletir acerca das 

metodologias de ensino da matemática e passarmos à discussão sobre se devemos ou não 

ensinar tal ou tal conteúdo aos alunos. Nesse sentido, Machado (2012, p. 11) chama atenção 

para o fato de que “muitas das novas metodologias representam apenas modificações 

periféricas nas práticas tradicionais”. Como é o caso das recomendações dos PCNs acerca 

da contextualização do conhecimento matemático como forma de atenuar as dificuldades 

de seu ensino. 

Na mesma senda, Gottschalk (2008, p. 79) estabelece uma comparação para esclarecer 

que as proposições matemáticas possuem um sentido formativo: 
 

Será que, ao afirmar que “um triângulo é um polígono de três lados” estou 

descrevendo algo do mesmo modo quando digo que “este papel sobre o qual 

estou escrevendo é branco”? A verdade dessas afirmações é igualmente sujeita à 

prova? De fato, posso verificar se esse papel à minha frente é branco ou não e 

atribuir um valor de verdade a essa afirmação; ou seja, verifico se é uma 

afirmação verdadeira ou falsa, recorrendo aos dados dos sentidos para fazer essa 

constatação. Mas será que a verdade da afirmação matemática também seria 

produto de algum tipo de experimentação? 

 

Com base nas ideias de Wittgenstein a autora acrescenta que usamos as proposições 

matemáticas como normas, por exemplo: 2 + 2 deve ser igual a 4! Essa proposição não é 

passiva de refutação, tampouco de confirmação, trata-se apenas de uma regra de como 

proceder, é um acordo de juízo, e que, portanto, permite-nos afirmar que se “Maria 

escreveu e-mails para dois de seus amigos e no dia seguinte para outros dois, pelo menos 

quatro pessoas foram contatadas”. Contudo, se por alguma razão, apenas três pessoas 

receberam a mensagem, este fato não revoga a proposição de que dois mais dois é igual a 

quatro. Ou seja, as proposições matemáticas não deixam de ser verdadeiras por algum tipo 

de experimentação no mundo sensível. 

É nesse sentido que Wittgenstein nos faz compreender que devemos seguir as 

proposições matemáticas sem a preocupação de entrar em conflito com a experiência, pois 

não são falseáveis por ela, uma vez que desempenham uma função normativa e não 

descritiva. É a partir das proposições matemáticas normativas que podemos organizar 
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nossas experiências no mundo real e não o contrário, como recomendam os PCNs. 

 
2. A Matemática e suas aplicações segundo Wittgenstein 
 

O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) é um dos fundadores da 

filosofia analítica da linguagem que se caracteriza por analisar filosoficamente a natureza e 

o funcionamento da linguagem em oposição aos estudos filosóficos da consciência. 

Enquanto que a filosofia da consciência relega a linguagem um papel, muitas vezes, apenas 

referencial, na filosofia da linguagem não existe nada além da própria linguagem, sendo 

que esta não se refere apenas à fala e à escrita, mas também aos modos de pensar e agir. A 

realidade é "linguisticamente construída, e tem por objetivo explicitar que o significado dos 

objetos (materiais ou sociais) não está neles em si, mas na construção linguística que os 

define" (Bello, 2010, p. 560). 

Esse novo modo de pensar a linguagem encontra sua sustentação, principalmente, na 

filosofia de Wittgenstein, para quem a linguagem, considerando alguns conceitos segundo a 

perspectiva deste filósofo, constitui a produção de sentidos. 

A filosofia de Wittgenstein é comumente relacionada em duas fases. A primeira é 

caracterizada pela única obra publicada em vida: o Tratactus Logico-Philosophicus (1921) 

que sofreu influência do logicismo filosófico de Frege e Russell. Os principais temas 

desenvolvidos nesta obra são “a natureza geral da representação, os limites do pensamento 

e da linguagem e a natureza da necessidade lógica e das proposições da lógica” (Hacker, 

2000, p. 7). A segunda fase é caracterizada pela obra Investigações filosóficas (1953), 

postumamente publicada, que trata da linguagem não mais sob um ponto de vista da lógica, 

pois Wittgenstein passa a entender que a busca de uma essência na linguagem está fadada 

ao fracasso, já que não há uma essência a ser descoberta. A própria linguagem não é uma só 

linguagem, mas um aglomerado de linguagens, uma variedade de usos em diferentes 

situações, que o autor chamou de jogos de linguagem, isto é, são os contextos de usos de 

determinadas linguagens. 

Em termos de atividade matemática, pode-se pensar como jogos de linguagem as 

atividades de substituir valores numa equação, desenvolver um algoritmo, interpretar um 

problema, encontrar um ponto no plano cartesiano, dadas suas coordenadas. Por isso, não 

há uma essência que defina os diversos jogos de linguagem, uma vez que podem ser 

aplicados em diversos contextos. E esta variedade de usos em diferentes contextos é o que 

dá sentido aos conceitos.  

Apesar de Wittgenstein criticar a existência de algo comum que defina os jogos de 

linguagem, admite a existência de certas semelhanças, o que denomina de semelhanças de 

família, pois faz analogia com membros de uma mesma família, que não são iguais, mas 

possuem algumas semelhanças. Por exemplo, a palavra “mesa” tem diversos usos, como 

mesa de jantar, mesa de bilhar etc., mas não há uma essência entre os diversos usos desta 

palavra, conforme ilustra Wittgenstein: 
 

Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a 
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jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. O que é comum a 

todos eles? Não diga: “algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam 

‘jogos’”, - mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois se você os contempla, 

não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças, 

parentescos, e até uma série deles (Wittgenstein, 1991, § 65). 

 

Para Wittgenstein, a linguagem é uma prática pública que possui regras e convenções à 

disposição de seus usuários. A linguagem é uma atividade guiada por regras e o caráter 

apriorístico da lógica, matemática e da filosofia proveria dessas regras (Glock, 1998, p. 

312). “Compreender a regra é saber como aplicá-la, saber o que pode ser considerado como 

agir em conformidade com ela ou transgredi-la” (Glock, 1998, p. 315). 

Wittgenstein (OF, 2005) afirma que proposições matemáticas são utilizadas como 

regras (ou normas). Por exemplo, dizemos que 2 + 2 = 4 porque alguém nos disse 

anteriormente e não por uma constatação empírica. Mas, isto não significa que as 

proposições matemáticas não têm nada com a experiência, mas sim que elas organizam a 

mesma, isto é, têm uma função normativa. Gottschalk (2008, p. 81) garante que a atividade 

matemática se distingue dos procedimentos empíricos.  
 

Não se trata de descobrir algo que já exista de alguma maneira: não há nada a ser 

descoberto antes que disponhamos de um método que nos permita procurar. As 

proposições da matemática não se referem a algo a ser descoberto, não tem uma 

função descritiva, mas sim paradigmática, ou seja, são vistas por Wittgenstein 

como regras de como proceder.  

 

Nessa direção entendemos que as regras têm a função de modelos que seguimos para 

dar sentido a nossa experiência empírica. Na matemática, por exemplo, ao saber que a 

equação resultou em um determinado valor, criou-se um método para se chegar a ele. Tal 

método não é um artifício para se chegar à solução, mas é em si próprio um esclarecimento 

da equação. 

As proposições matemáticas não são empíricas, elas são normativas porque seguem 

regras. O uso das proposições matemáticas pode ser normativo ou empírico, por exemplo, 

um meio mais um meio é igual a um inteiro (regra matemática ½ + ½ = 1), porém ao 

cortarmos uma laranja suculenta ao meio de forma que caia caldo durante o corte temos que 

meia laranja mais meia laranja pode não ser uma laranja inteira. 

As proposições matemáticas não são descobertas, na verdade, são regras. Os usuários 

da matemática se “apossam” dessas proposições no uso que fazem delas e então as regras 

são postas em prática.  
 

Não devemos ter vergonha de considerar os números e somas da mesma maneira 

que a aritmética cotidiana de todo comerciante. Na vida cotidiana, não 

resolvemos 2 + 2 = 4 nem qualquer das regras da tabela de multiplicação; nós os 

temos como certos como axiomas e os usamos para calcular. (Wittgenstein, 

2003, p. 262). 
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Do mesmo modo que: 
 

Dois homens que vivem em paz entre si e três homens que vivem em paz entre si 

não fazem cinco homens que vivem em paz entre si. Mas isso não significa que 

2 + 3 não seja mais 5; é apenas que a adição não pode ser aplicada dessa maneira 

(Wittgenstein, 2003, p. 264). 

 

Ao mesmo tempo que afirma que a matemática se fundamenta nas práticas humanas, 

Wittgenstein estabelece diferenças entre a matemática e suas aplicações, já que a 

matemática constitui um campo próprio, autônomo e independente. 
 

Temos sempre aversão a dar à aritmética um fundamento, dizendo algo a 

respeito de sua aplicação. Ela parece firmemente fundamentada em si mesma. E 

isso, naturalmente, deriva do fato de que a aritmética é sua própria aplicação. 

(Wittgenstein, 2003, p. 15)  

 

As construções da aritmética são autônomas e garantem sua aplicabilidade. A 

aritmética, neste sentido, não se justifica “para dar troco” nas relações comerciais. Aliás, 

“dar troco”, se aprende mesmo sem que alguém precise frequentar a escola.  
 

Você poderia dizer: por que se incomodar com limitar a aplicação da aritmética? 

Isso se resolve sozinho. (Posso fazer uma faca sem me preocupar com os tipos 

de material que cortarei com ela; isso será evidente em breve.) (p. 241). (...) Mas 

(como sabemos todos muito bem) a aritmética não está interessada na sua 

aplicação. A sua aplicabilidade toma conta de si mesma. (Wittgenstein, 2003, p. 

242) 

 

O campo próprio da matemática se desenvolve por necessidades lógicas. Necessidades 

que surgem no interior da linguagem matemática, para que esta continue coerente com o 

próprio sistema de regras e convenções que gerou. Por isso, o movimento desse campo é 

autônomo, autorregulado e, dessa forma, se torna independente.  

Inicialmente, o homem teve a necessidade social de contar, posteriormente 

desenvolveu símbolos para representar quantidades e então criou o conjunto dos números 

inteiros porque antes havia criado o conjunto dos números naturais. A criação dos números 

inteiros surge de uma necessidade criada a partir da existência dos naturais, ou seja, 

criamos outros conjuntos por necessidades conceituais e teóricas. 

Pode-se pensar claramente em adições de quaisquer números naturais, mas subtrações, 

apenas de naturais maiores por menores e não o contrário. Mas a ideia de subtrair um 

número natural menor por um maior já estava subentendida. O problema já estava previsto 

na própria ideia inicial de contagem. A utilização de números negativos vem ser colocada 

em uma prática social na Europa, apenas a partir do renascimento, para o uso comercial 

devido às noções de lucro e prejuízo. Mas tudo já era previsto na própria aritmética. Assim 
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como a ideia de fração e o problema posterior dos incomensuráveis, que deu origem aos 

números irracionais e ao problema de raízes de índice par de números negativos, que 

originou os números complexos. 

Não estamos dizendo que estas eram noções fáceis de serem percebidas. Tanto que não 

o foram, nem facilmente percebidas, tampouco aceitas, vide a resistência dos pitagóricos 

em aceitar (ou publicar) os incomensuráveis e de Kant em aceitar os números imaginários. 

Todavia, essa síntese histórica deixa claro que o desenvolvimento da matemática é algo 

previsto em si mesma e independe de constatação empírica. É o caso, por exemplo, da 

criação dos conjuntos dos números inteiros para justificar operações impossíveis de serem 

realizadas no campo dos naturais, como a subtração de 3 por 5.  

Outro exemplo de como o conhecimento matemático se desenvolve é descrito por 

Granger (2002, p. 53) acerca da criação dos números complexos: 
 

O encontro do irracional como obstáculo e a história de sua resolução, com 

efeito, são particularmente significativos no caso dos números chamados 

“imaginários”. De início denominados “impossíveis”, eles se apresentam como 

resultados de operações algébricas, impossíveis com efeito segundo as regras 

anteriormente admitidas da Álgebra. (...) Progressivamente, regras específicas de 

manipulação são implícita ou explicitamente introduzidas, e tentativas de 

interpretação desses novos objetos se sucedem com êxitos diversos. Eles só são 

definitivos e oficialmente integrados no século XIX – por Gauss – num universo 

de novos números chamados “complexos”. 

 

Desde o surgimento dos números “impossíveis” até a criação dos números complexos, 

muitos matemáticos como Cardano, Tartaglia contribuíram para que esse campo numérico 

fosse aceito como um novo objeto matemático. Entretanto, esta aceitação ocorreu não 

(apenas) por uma escolha ou preferência de uma maioria, e sim porque responde às 

necessidades lógicas que permitem que a matemática não entre em contradição. O produto 

de um número negativo por outro negativo é positivo, não por uma constatação empírica, 

mas por uma convenção, que não deixa que a matemática saia de um caminho coerente. Do 

mesmo modo, a criação dos complexos se deu em razão de obter uma resposta para algo 

puramente matemático, isto é, obter uma resposta para a raiz quadrada de número negativo. 

Evidentemente que, depois de resolvido isto, se pode em uma ou outra situação 

encontrar alguma aplicação prática para empregar os números complexos. Enfim, a 

matemática responde a questões empíricas, mas não é dependente delas, como exemplifica 

Wittgenstein (2003, p, 243): 
 

A equação 4 maçãs + 4 maçãs é uma regra de substituição que uso se, em vez de 

substituir o signo “4 + 4” pelo signo “8”, substituo o signo “4 + 4 maçãs” pelo 

signo “8 maçãs”. 

Mas devemos ter cuidado ao pensar que “4 maçãs + 4 maçãs = 8 maçãs” é a 

equação concreta e 4 + 4 = 8 é a proposição abstrata, da qual a primeira é apenas 

um caso especial, de modo que a aritmética das maçãs, embora muito menos 
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geral que a aritmética verdadeiramente geral, é válida em seu domínio restrito 

(para as maçãs). Não existe “aritmética das maçãs” porque a equação 4 maçãs + 

4 maçãs = 8 maçãs não é uma proposição a respeito de maçãs. Podemos dizer 

que, nessa equação, a palavra “maçãs” não tem nenhuma referência. (E sempre 

podemos dizer isso a respeito de um signo em uma regra que ajuda a determinar 

seu significado.). 

 

A lógica pode ser o fundamento que sustenta muitas relações, sejam elas com maçãs, 

moedas ou estrelas, como também pode não haver relação alguma. As operações com 

radicais, por exemplo, dificilmente aplicamos em nossas atividades cotidianas, e isso não 

quer dizer que elas não sejam importantes, apenas que a matemática não depende delas. As 

aplicações da matemática não estão garantidas por sua generalidade. 
 

Uma máquina é uma extensão de um motor, uma aplicação não é, no mesmo 

sentido, uma extensão de um cálculo. 

Estamos interessados em usos diferentes da palavra “aplicação”. “A divisão é 

uma aplicação da multiplicação”; “a lâmpada é uma aplicação do cilindro de 

vidro”; “o cálculo é aplicado a estas maçãs”.  

Neste ponto, podemos dizer: a aritmética é a sua própria aplicação. O cálculo é a 

sua própria aplicação. (Wittgenstein, 2003, p. 244). 

 

Uma aplicação não é uma extensão do cálculo porque não é na gramática da linguagem 

do cotidiano que encontraremos uma realidade que o cálculo não tinha antes. A matemática 

é como a gramática, possui regras que são aplicáveis. “A gramática, para nós, é um cálculo 

puro (não a aplicação de um cálculo à realidade)” (ibidem, p. 245). Não há nenhuma 

ligação com a realidade que faça a gramática e o cálculo funcionar, tanto a gramática como 

o cálculo seguem regras que se estendem à realidade. 

A matemática é lógica e se move nas regras da nossa linguagem. Criamos alguns 

conceitos/palavras sem a necessidade de aplicação. A palavra infinito, por exemplo, não 

tem aplicação no cotidiano, seu uso está restrito a uma possibilidade ou a uma metáfora. 

Calculamos muito bem utilizando palavras do nosso cotidiano, mas tais cálculos, quando 

escritos no papel, passam a ter novos sentidos. Segundo Wittgenstein (1987), a intuição não 

caminha com o material morto da escrita. Suponhamos que o aluno resolva um problema 

que solicite o cálculo do preço de duas fatias de uma pizza que está dividida em cinco fatias 

e que outro problema peça para calcular 2/5 de 15. A transposição da regra aplicada ao 

cotidiano é automática para uma situação formalizada na linguagem matemática? 

Nossa linguagem, quando é objetivada pela escrita ou por uma expressão formal, pode 

mudar de sentido. Assim, cálculos no cotidiano e cálculos na sala de aula podem ser 

diferentes na perspectiva dos estudantes. Silveira (2005) mostra que um sujeito aprendente, 

ao se deparar com um conceito matemático já construído por ele, pode, em outro contexto, 

atribuir-lhe novos sentidos ou ressignificá-lo. Para esta autora, o conceito matemático está 

sempre em mudança para o aluno, mesmo que o rigor da matemática diga o contrário. Isto 

é, o conceito se desenvolve de acordo com o contexto. Nesse caso, o contexto da sala de 
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aula é diferente de contextos cotidianos.  

Nos estudos de linguagem matemática, a construção do conhecimento matemático 

provém da capacidade de seguir regras e a tarefa do professor é ensinar essas regras, “para 

que o aluno comece a partir de um determinado momento não previsível a priori, a ‘fazer 

lances’ no jogo de linguagem no qual está sendo introduzido, inclusive aplicando-o a 

situações empíricas” (Gottschalk, 2008, p. 93). 

Para Wittgenstein “ensinar uma linguagem aqui não é explicar, mas antes é adestrar” 

(Wittgenstein, 2005, §5). Deve-se entender que adestramento, aqui, se refere ao fato de 

inserir o individuo no ambiente em que se usam determinadas palavras, e então pelo uso, 

ele passa a conhecer o sentido de tais palavras. 

Chauviré (2011, p. 247) analisa a filosofia de Wittgenstein e recorrendo à noção de 

regra do filósofo afirma que a lembrança constante das técnicas de aprendizagem de seguir 

regras esclarece a alegada questão do salto do pensamento à ação: “Seguir uma regra é 

análogo a obedecer a uma ordem. Somos treinados para reagir a ela e reagimos à ordem de 

uma maneira determinada” (tradução livre). 

Uma das questões conceituais (e não psicológicas) que assombrou Wittgenstein no 

problema da aprendizagem parece ter sido a seguinte: “o aluno pode interpretar 

incorretamente as instruções do mestre? Se subitamente ele aplica a regra de outra maneira, 

após tê-la seguido corretamente durante um certo tempo, e argumentar que é assim que ele 

havia compreendido as instruções?” Então nenhuma aplicação já realizada da regra 

garantiria as aplicações futuras (Chauviré, 2004, p. 118, tradução livre) 

Deste modo, pode-se falar em matemática aplicada, matemática da sala de aula, 

matemática do cotidiano etc., caracterizando os diferentes usos que podemos fazer da 

matemática em função dos distintos contextos possíveis de sua aplicação, sem que, 

necessariamente, exista uma essência do que é matemática nesses diversos contextos. 

Trata-se apenas da existência de traços comuns. Os jogos de linguagem no processo de 

ensino e de aprendizagem da matemática na sala de aula, às vezes, são diferentes das regras 

matemáticas aplicadas no cotidiano, pois podem ter outra conotação. 

 
 
3. Uma experiência na formação inicial de professores da Matemática 
 

A formação de professores comporta aspectos alargados e complexos de serem 

superados durante o processo formativo, pois as dificuldades que surgem na prática 

profissional docente na escola necessitam ser extrapoladas com o intuito de produzir 

professores que conheçam seu objeto de ensino, nesse contexto, a matemática. Nesta seção 

delineamos os movimentos dessa pesquisa que remonta a importância de discutir as feições 

da visão utilitária da matemática na formação de futuros professores de matemática a partir 

de uma experiência na Universidade Federal do Pará. 

A presente pesquisa emergiu das inquietações em compreender o ensino da matemática 

e suas interpretações a partir da visão de licenciandos com base no discurso de que a 

matemática é importante porque é útil. Buscamos destacar o caminho e ainda os obstáculos 
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para a compreensão dos conceitos envolvidos nas atividades aplicadas a esses licenciandos. 

Procuramos assentá-la sob a modalidade de pesquisa qualitativa por permitir uma 

triangulação entre diferentes procedimentos para a obtenção do material empírico e de sua 

análise (Borba; Araújo, 2006), pois a realidade, principalmente da sala de aula, é 

multifacetada e observar as atitudes dos sujeitos pesquisados permite ao pesquisador já 

exercitar suas primeiras percepções. 

Partindo do pressuposto de que o processo de ensino se dá por meio da linguagem e do 

discurso do professor, entendemos que a aprendizagem se realiza pelas percepções dos 

alunos. Assim, concordamos com Bicudo (2006), quando afirma que as pesquisas em 

Educação Matemática 
 

Solicitam manifestações qualitativas porque buscam manifestações na 

percepção, porque trabalham com a linguagem, com o discurso. Seus dados são 

sempre subjetivos, pois são percepções de um sujeito para quem o mundo faz 

sentido, mas também são intersubjetivas, porque são sempre objetos 

intencionais; portanto, são frutos do movimento de expressão da consciência 

para (...) o mundo (...) o outro (Bicudo, 2006, p. 112-113). 

 

A autora corrobora conosco no sentido de que o sujeito deve ocupar lugar de destaque 

no ambiente pesquisado. Entendemos que a partir disso justifica-se a escolha da 

modalidade de pesquisa. Pois, além de contemplar as manifestações da subjetividade dos 

sujeitos e o discurso de quem ensina (professor), os dados são sempre subjetivos, isto é, 

atendem a interesses particulares e seus significados são múltiplos, passíveis de 

interpretações em que os métodos tradicionais não dão conta de abarcá-los. 

Ponte (2008) mostra que essa modalidade de pesquisa é muito frequente em educação 

e, na educação matemática, tem se tornado cada vez mais comum. E que a razão pela 

escolha dessa modalidade, qualitativa, é, basicamente, a de que a atenção dada aos 

múltiplos fatores que compõem a natureza da sala de aula permite uma análise do contexto 

aos quais os sujeitos pesquisados estão envolvidos e os significados atribuídos por eles a 

estes elementos, podem desencadear situações de reflexão suficientes para encontrar 

respostas para a questão investigada. 

Nesse sentido, acreditamos ter escolhido a modalidade de pesquisa que mais se adapta 

ao tipo de investigação a qual desenvolvemos, e por ser aquela que mais tem se destacado 

nesse ambiente de pesquisa. Elegemos como atores dessa pesquisa, conforme já 

mencionado, licenciandos do Curso de Licenciatura integrada em Educação em Ciências, 

Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará. 

A experiência surgiu a partir da disciplina Tendência no Ensino de Matemática em que 

levantamos a discussão a respeito do que os licenciandos fariam para melhorar o ensino da 

referida disciplina. As respostas foram unânimes ao destacarem que a contextualização, em 

especial, as situações com base no cotidiano dos alunos seria a melhor maneira de ensinar e 

aprender matemática. 

Na aquisição do conhecimento por parte dos licenciando vivenciamos um movimento 
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na direção de que todos os aspectos teóricos deveriam apontar para aplicações práticas, pois 

isso estimularia os alunos a aprenderem. Relataram que as atividades que privilegiam a 

contextualização ou a aplicabilidade da matemática teriam resultados positivos devido 

fazerem sentidos para os estudantes. Esse fato mostra a necessidade que os professores 

possuem de aplicar a matemática, dessa forma, gerando a falsa ideia de que a matemática 

está presente no mundo concreto e que seus conceitos nascem da experiência. 

Entendemos que posicionamentos como esses de futuros professores podem 

comprometer a prática de sala de aula, pois sustentam aspectos de caráter empírico-

objetivo, desconsiderando que a matemática possui aspectos específicos do seu campo de 

saber, por exemplo, suas regras, sua linguagem que, em muitos casos, não apresenta relação 

com o cotidiano. Lembramos que o objeto matemático não está presente na realidade do 

aluno, esse possui um campo próprio, específico. Desse modo, concebemos a matemática 

como uma disciplina autônoma e sua autoridade se justifica a partir de questões internas de 

si mesma, assim, não se deve ensinar matemática apenas pensando em suas aplicações. 

Talvez tenhamos deixado a impressão de que defendemos o ensino de matemática sem 

significado. Conforme discutido em seções anteriores, não temos unicamente esta intenção, 

nosso papel é chamar a atenção para a ideia de que a contextualização não dá conta, pois se 

configura como um ambiente limitado para ensinar essa disciplina. 

Na busca por soluções, imediatas, dos problemas de ensino os professores se filiam as 

teorias que impõem comportamentos que parecem mais orientar a produção de uma 

conduta segundo um compromisso moral e político do que propriamente epistemológico, se 

vêem como "soldados" obedecendo as teorias pedagógicas e não se dando conta de que elas 

não compreendem e muito menos respondem a grande parte dos problemas de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Baruk (1996), esses professores são traídos por essas teorias 

devido não apresentarem soluções às dificuldades encontradas em suas práticas de sala de 

aula. 

Para Silveira e Silva (2013), 
 

Não podemos acreditar cegamente numa teoria educacional, já que a nossa 

compreensão sobre uma teoria não pode prever as suas possíveis falhas quando 

aplicada em sala de aula. Devemos ficar atentos ao aderirmos a uma prática, pois 

esta pode abrir outras possibilidades de intervenção na aprendizagem do aluno 

(Silveira; Silva, 2013, p. 05). 

 

Na Educação Matemática muitas dessas teorias educacionais defendem um ensino 

voltado para as vivências do cotidiano dos alunos, descaracterizando o papel da escola de 

universalização do conhecimento. Desse modo, falseando e não elucidando o uso de muitas 

regras matemáticas referente a conceitos ensinados na educação básica, esse fato se 

agravava ainda mais quando os licenciandos se encontram em situação de ensino.  

Constatamos, ainda, que os licenciandos aprendem as regras matemáticas 

mecanicamente e possivelmente ensinarão da mesma maneira como aprenderam, isto é, 

sem atribuir sentido aos conceitos matemáticos. Isso é reflexo do seu processo de formação, 
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em que poucos tiveram ou terão a oportunidade de esclarecer os significados e usos, 

procurando justificar tais regras a partir de aplicações contextualizadas, muitas vezes 

voltadas para o cotidiano, induzindo seus alunos a pensarem que, para ter sentido, a 

matemática deve ser aplicada em alguma situação que faça parte da sua realidade de 

vivências no mundo. 

Schimtz (1988), ao explicar o pensamento de Wittgenstein, aponta que o aluno 

dificilmente compreende que os problemas para os quais o professor oferece um sistema de 

solução, isto é, um "modelo" para resolver, possa ainda se apresentar de outra maneira, 

mesmo quando manifesta similaridades de escrita ou notação. Com isso destaca que as 

situações de resolução podem ser de natureza diferentes, devendo ser resolvidas 

distintamente e que compreender uma proposição matemática significa saber aquilo que se 

pode fazer com ela, quais as regras que operam naquela situação, ou seja, muito além da 

simples resolução, mas a compreensão dos seus usos nos diversos contextos. 

Para Wu (2002), a universidade não prepara adequadamente os futuros professores de 

matemática para atuarem em sala de aula. Segundo o autor, grande parte desses futuros 

professores não consegue estabelecer relações que ultrapassem o abismo existente entre o 

que lhes ensinaram na universidade e o que, eles, irão ensinar nas escolas, devido sua 

formação "precária" não elucidar os aspectos essenciais que serão desenvolvidos em sala de 

aula, por exemplo, os "porquês", isto é, as regras que parecem triviais para o professor, mas 

que na verdade são enigmas indecifráveis para os alunos ou a ilusão de que os objetos 

matemáticos devem ser memorizados ao invés de ser explicitado por suas definições e 

propriedades. 

Com base nesse autor, entendemos que a formação matemática adequada deve 

desenvolver nos futuros professores a capacidade de mudanças de crenças em relação aos 

mitos da matemática e que de fato aprendam suas definições, provas e interconexões entre 

os conceitos matemáticos, não deixando de lado as competências pedagógicas. Sublinha 

ainda a passagem da postura do licenciando enquanto aluno para pensar o seu papel como 

sujeito da ação e transformação, ou seja, professor. 

É consenso que o professor precisa ter domínio daquilo que ensina, pois necessita dar 

sentido aos conceitos e mostrar as possíveis relações que podem ser feitas em diferentes 

aplicações para que obtenha êxito em sua prática de sala de aula, não que o ensino seja 

voltado para a aplicação, mas que este possa saber fazer tais relações.  

De acordo com Shulman (1986), 
 

Para pensar o conhecimento do conteúdo corretamente, é necessário ir além do 

conhecimento dos fatos ou conceitos de um campo. É necessário compreender as 

estruturas da disciplina [...]. Os professores não devem ser capazes apenas de 

definir para os estudantes as verdades aceitas em um domínio. Eles também 

devem ser capazes de explicar por que uma proposição particular é considerada 

válida, porque vale a pena conhecê-la, e como ela se relaciona com outras 

proposições, tanto no interior da disciplina quanto em outros domínios, tanto na 

teoria quanto na prática. [...] O professor precisa não apenas compreender que 
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algo é assim, o professor deve compreender, além disso, por que é assim 

(Shulman, 1986, p. 09, grifo nosso). 

 

O autor destaca a necessidade de compreensão das estruturas dessa disciplina, 

envidenciando que o professor não deve apenas definir para os alunos frizando que são 

verdades prontas, acabadas, não passíveis de constetação ou que seja impossível estabelecer 

relações com outras áreas do conhecimento. Atualmente, há a expectativa de que os futuros 

professores de matemática não sejam apenas reprodutores de práticas ultrapassadas geradas 

a partir de padrões de continuidade das aulas que receberam quando eram alunos. Mas que 

sejam sujeitos atuantes de forma autônoma e que suas escolhas provoquem mudanças em 

seus alunos. 

Ribeiro (2011) demonstra preocupação com o movimento da formação dos futuros 

professores no aprender a ensinar, destacando a ideia de que o modo de ensinar matemática 

vai estar direteamente relacionado ao modo como se aprendeu matemática, conforme relata 

um dos sujeito de sua pesquisa: no fundo, no fundo, a gente dá aula como a gente teve (...) 

a aula que você teve é sua referência mais forte. Pensamentos desse tipo evidenciam 

entender o ensino como uma imitação de quem foi seus professores, tendendo a naturalizar 

que devemos ensinar como aprendemos e que, ao mesmo tempo, não se pode fazer algo 

diferente. 

Outro aspecto da contextualização que merece destaque são as generalizações do 

pensamento algébrico a partir de ideias aritméticas. A noção de equivalência entre essas 

duas áreas do conhecimento matemático está presente nas práticas de grande parte de 

professores e licenciandos. De uma forma geral, mostrando que a álgebra é uma extensão 

da aritmética evidenciando que a primeira se utiliza da segunda para desenvolver e 

expressar generalizações, já a segunda consiste na identificação de padrões, particularmente 

numéricos. 

Situações bastantes frequentes dessas generalizações ocorrem, por exemplo, no ensino 

das propriedades de potenciação, na educação básica, em que é recorrente os professores 

ensinarem do seguinte modo: x
a
. x

b
 = x

(a+b)
 buscando justificar a partir de exemplos 

numéricos, 3
4
. 3

2
 = 81. 9 = 729, entao, 3

4
. 3

2
 = 3

(4+2)
 = 3

6
 = 729. Muito embora, isso recorre 

com grande frequência na escola básica, Wittgenstein (2003) diz que não houve uma 

generalização, mas apenas uma substituição de signos, haja vista que, para esse autor, não 

há generalização, e sim um processo abreviado. Neste caso, ocorre quando usamos letras 

para representar as possíveis aplicabilidades da arimética à álgebra. 

Baruk (1986) e Silveira (2008) apresentam exemplos de possíveis abreviações
4
 

cometidos por licenciandos a partir da expressão algébrica 
           

     
    , com      

em que procurando generalizar esse pensamento, ao se deparar com a situação 
   

   
 , 

com       procuram simplificar o   do numerador com o   do denominador, e em casos 

extremos o 4 com o 2, apresentando equívocos na realização desse cálculo matemático, 

pois apresenta como solução da expressão 
   

   
 o número 2. 
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Mais tarde, Baruk (1996) constatou em suas pesquisas que situações como as 

supracitadas desencadeia nos alunos a ideia de magia, pois não conseguem explicar o 

porquê desse fato ocorrer na regra matemática, reforçando o juízo de que a matemática se 

constitui de um conjunto de regras inexplicáveis, restando apenas aceitá-las, decorá-las e 

fazer a aplicação, quando possível, justificando nesse contexto seus usos. 

Por conseguinte, entendemos a importância da reflexão no movimento do processo 

formativo para a docência do futuro professor de matemática como elemento para o 

desenvolvimento do pensamento teórico e das relações lógicas que pode desencadear com a 

matemática dentro de seu próprio contexto. Acreditamos que a ausência do ensino de lógica 

matemática no cursos de licenciatura tem contribuído, em grande parte, para o não 

desenvolvimento do raciocínio, acarretando dificuldades na compreensão de muitos 

conceitos, por exemplo, do princípio da indução finita. 

Segundo Loi (1982), 
 

a aproximação formal moderna não implica de maneira alguma que um sistema 

formal não tenha significação nem aplicação, mesmo se momentaneamente 

apenas nos interesse a estrutura do sistema, a sua sintática. (...) A prática 

matemática difere de nosso comportamento cotidiano. (...) Este deslocamento é 

em grande parte responsável pelas dificuldades que encontram os professores 

para ensinar os primeiros rudimentos de lógica a partir de exemplos tirados da 

linguagem corrente (Loi, 1982, p. 118). 

 

Dessa forma, o modismo da contextualização, muitas vezes aplicada ao cotidiano, 

busca justificar os argumentos lógicos da matemática presentes nas tessituras de seus 

teoremas, axiomas, propriedades, objetos etc. É comum os professores se desdobrarem na 

busca de aplicabilidade dos conceitos matemáticos, negando aos alunos o processo de 

construção desses conceitos. Não defendemos aqui a ideia de que o professor refaça toda a 

trajetória de construção da matemática, mas que mostre em determinadas situações que 

esses conceitos foram construídos histórico e socialmente. 

As reflexões que contribuem para a atribuição de sentido nas práticas dos futuros 

professores de matemática parecem estar ancoradas apenas em visões utilitaristas do 

emprego da matemática, particularmente em situações de aplicabilidade no cotidiano. Pois 

justificam a partir de tentativas de contextualizações que a matemática serve, 

principalmente, para descrever situações da realidade. 

 
 
Considerações Finais 
 

Será que podemos apostar na contextualização dos conteúdos matemáticos para termos 

sucesso no seu ensino? Esta inquietação teve origem em nossas experiências como docentes 

do Ensino Superior no Curso de Licenciatura em Matemática e na Licenciatura integrada 

em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará, em 
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que uma parcela dos formadores desses futuros professores defende que explorar o 

cotidiano para dar sentido à matemática escolar, ou ensinar a matemática a partir de 

situações concretas foram os caminhos para assegurar o sucesso do ensino e da 

aprendizagem da matemática.  

Como vimos, a expectativa de utilizar situações reais para dar sentido à matemática 

ensinada na escola encontra amparo nos PCNs a partir das diretrizes recomendadas para o 

ensino dessa disciplina. Por se tratar de um documento oficial do Ministério da Educação 

do Brasil chega às escolas exercendo grande influência sobre as metodologias de ensino, a 

fim de que busquem na contextualização dar sentido aos conceitos estudados pelas diversas 

disciplinas que compõem a grade curricular da Educação Básica. 

Por outro lado, a contextualização da matemática pode trazer sérias implicações ao seu 

ensino, primeiro porque negligencia a natureza de suas proposições, em outras palavras, um 

teorema se constitui a partir de construções lógicas e não por observações empíricas, como 

se constitui os objetos de outras áreas de conhecimento como a biologia, por exemplo, que 

tem seus objetos de estudos diretamente perceptíveis na natureza. 

Outra implicação decorrente da contextualização no ensino da matemática é o fomento 

a visão utilitária da disciplina. Tal visão leva professores e alunos ao constante 

questionamento acerca das aplicações práticas dos conteúdos matemáticos estudados em 

sala de aula, e o que é pior, acreditam que obtendo uma resposta, o que nem sempre é 

possível, a matemática escolar torna-se mais significativa. 

A opção pela visão utilitária da matemática promove a crença na expectativa de que a 

razão do ensino da matemática está em sua aplicação, como forma de resolver, por 

exemplo, situações do dia a dia. Do nosso ponto de vista, esta é uma visão equivocada da 

disciplina, uma vez que se pode perguntar o que fazer diante de assuntos importantes para o 

estudo da matemática que nem sempre são passíveis de aplicação imediata, como os 

irracionais, por exemplo, e por conta disso devemos deixar de ensiná-los? 

O ensino da matemática pautado no utilitarismo é limitado e limita seu estudo, uma vez 

que nem todos os assuntos estudados em sala de aula são facilmente adaptados às situações 

do mundo empírico dado que, embora a matemática se adapte a todas as realidades, 

paradoxalmente, não diz respeito a nenhuma delas especificamente. 

As atuais diretrizes curriculares apontadas nos PCNs trazem a ideia de que a Educação 

deve ser considerada um processo para o pleno desenvolvimento humano, instrumento 

gerador de transformações sociais que subsidiam a autonomia dos indivíduos, e ainda, a 

Educação é também um importante fator de progresso econômico, político, social e, 

sobretudo, de formação de cidadãos. 

Compartilhamos dessas ideias e acreditamos que a Educação deva contemplar todas 

essas dimensões e é exatamente por essa razão que o conhecimento matemático não deve 

ser reduzido à sua função prático-utilitária. Pensamos que as atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula devem apontar possíveis aplicações dos conceitos 

matemáticos em situações reais, mas não fazer disso a razão para seu ensino.  
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Notas 

 
1 Stella Baruk (1996, p. 326), ao comentar o extrato de um texto que tem como especificidade a prática pedagógica e os 

problemas de pessoas que sofrem de afasia, que “é a perda da palavra, ou a impossibilidade de a compreender”, 

questiona os objetos onde a palavra necessária seria insuficiente: “São os objetos mortos, as coisas mortas do material 

pedagógico. Se não são os objetos, são as palavras que devem morrer. E com elas, as coisas. E é exatamente o que 

acontece, porque, cada vez mais, a Pedagogia ativa mata a realidade das palavras e das coisas por querer a todo custo, e 

sem nunca o explicar, misturá-lo com a Realidade”. A crítica da autora refere-se não apenas às tentativas que a 

psicologia faz ao discutir os insucessos dos estudantes na escola, mas também à ênfase pedagógica da experiência do 

aprendiz com o objeto. (Cf. Silveira, 2005, p.76). 
2 Através da pedagogia crítica e social dos conteúdos, Giardinetto (1998) discute, no texto Matemática escolar e 

matemática da vida cotidiana, a problemática da supervalorização do conhecimento cotidiano frente à situação atual do 

ensino de matemática, manifestando, assim, uma secundarização da importância da apropriação do saber escolar. 
3 Professor Titular Emérito da Université Paris 8 - Vicennes-Saint-Denis e Professor Catedrático Convidado da 

Universidade do Porto, Portugal. 
4 No sentido Wittgensteiniano discutido anteriormente. 
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