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Não  sei  como  você  é;  preciso

saber. Não sei também onde você

está  (sei  apenas  que  está  em

algum lugar);  preciso saber onde

você está para que eu possa ir até

lá  falar  com  você  e  para  que

possamos nos entender, e negociar

um projeto no qual eu gostaria que

estivesse presente a perspectiva de

você ir a lugares novos.

(Romulo Campos Lins)
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RESUMO

Este estudo encontra sua justificação no cenário mais amplo de uma pesquisa bibliográfica
sobre teorias de educação matemática como as postuladas em Lins,  Freudenthal,  Davidov,
Brosseau, etc., no qual procuramos por desenvolvimento teórico na perspectiva do Modelo
dos Campos  Semânticos  (LINS,  1999,  2004,  2008,  2012),  a  propósito  de  gerar  meios  a
caracterizar  “ação  didática”  quando  fundamentada  em  diferentes teorias  de  educação
matemática. A intenção é alcançar dizer de modelo didático a partir do ponto de vista teórico
de diferentes constructos de educação matemática. Neste largo cenário, a ideia de caracterizar
“ação didática” em diferentes teorias para então oferecer delas uma leitura em paralelo, nos
trouxe diante  de  uma  questão  central que a  precede:  a  de buscar  uma  forma de  abordar
diferença para tecer um contexto em que “ação didática” no escopo de uma teoria não fosse
lida  por falta no  escopo  de  outra,  nem  em  discursos  sobre  “melhoria”  do  ensino  de
matemática. Este foi o objetivo central desta tese que se caracteriza, então, na produção de um
conjunto de ensaios em cuja forma buscamos abordar diferença como experiência necessária e
anterior  para  um modo  de  ler  modelos  didático-teóricos  e  dizer  de  “ação  didática”  em
educação matemática. Neste intento, a teoria epistemológica do conhecimento elaborada por
Romulo  Campos Lins,  o Modelo dos Campos Semânticos (MCS), comparece tanto como
metodologia de pesquisa à produção da forma dos ensaios, quanto como uma das teorias de
educação matemática de interesse a caracterização de “ação didática” através da produção de
uma  leitura plausível  às interconexões de suas noções constitutivas.  No trânsito  de Lins a
Freudenthal, esta possibilidade exigiu antes um outro exercício: buscar meios para constituir o
segundo como a um interlocutor; condição necessária a dizer de modelo didático-teórico de
educação  matemática  realística.  Trata-se  de  ensaiar  com e  sobre  o  uso  do  MCS,  gerar
condições  para  um  modo  de  ler  modelos  didático-teóricos  de  educação  matemática
procurando oferecer visibilidade a diferença como experiência no trânsito de mudança entre
interlocutores.

Palavras-chave: Modelo  dos  Campos  Semânticos  (MCS),  educação  matemática,  modelo
didático, ação didática, diferença.



ABSTRACT

This study finds its justification in the broader scenario of one bibliographical research on
mathematical  education theories  such as  those postulated  by Lins,  Freudenthal,  Davidov,
Brosseau, etc. In it, we seek theoretical development from the perspective of the Model of
Semantic Fields (LINS, 1999, 2004, 2008, 2012) in order to generate means to characterize
"didactical action" when based on different theories of mathematical education. The intention
is to talk about a didactical model from theoretical points of view of mathematical education
constructs. In this scenario, the idea of characterizing "didactical action" in different theories,
to offer from them a parallel reading, brought us to a central question that precedes it .  The
question is to seek a way of approaching difference to produce a context in which "didactical
action", in the scope of one theory, would not be read in the scope of another one through a
deficit reading and nor in discourses on "improvement" of mathematics teaching. This was the
central aim of this dissertation. It is  characterized as a cluster essays production, in which
form we search a way of approaching difference as a necessary and previous experience to a
mean  of  reading  "didactical  action"  and  saying  of  didactical  models  in  mathematical
education. In this attempt, the epistemological theory of knowledge elaborated by Romulo
Campos Lins, the Model of Semantic Fields, appears on one side, as a research methodology
to the production of the essays and, on another, as mathematical education theory of interest
to characterize “didactic action" in a plausible reading to the interconexion of its theoretical
notions.  In the transition from Lins to  Freudenthal,  this possibility has demanded another
exercise:  constitute the last  one  as an  interlocutor,  a  necessary condition to  talk about a
didactic-theoretical model of realistic mathematics education. It is about to essay with and on
the use of MSF, to generate conditions for a way of reading didactic-theoretical models in
mathematical education by seeking for visibility to  difference as experience in the transit of
change between interlocutors.

Keywords:  Model  of  Semantic  Fields  (MSF),  mathematics  education,  didactic  model,
didactical action, difference.



RESUMEN

Este  estudio  encuentra  su  justificación  en  el  escenario  más  amplio  de  una  investigación
bibliográfica  sobre  teorías  de  educación  matemática  como  las  postuladas  en  Lins,
Freudenthal,  Davidov,  Brosseau,  etc.,  en  el  cual  buscamos  por  desarrollo  teórico  en  la
perspectiva  del  Modelo  de  los  Campos  Semánticos  (LINS,  1999,  2004,  2008,  2012),  a
propósito de generar medios para caracterizar "acción didáctica" cuando está fundamentada
en diferentes  teorías  de educación matemática.  La  intención  es  llegar  a  decir  de  modelo
didáctico desde el punto de vista teórico de diferentes constructos de educación matemática.
En este escenario, la idea de caracterizar "acción didáctica" en diferentes teorías para entonces
ofrecer de ellas una lectura en paralelo, nos trajo ante una cuestión central que la precede: la
de buscar una forma de abordar diferencia para tejer un contexto en que "acción "didáctica"
en el alcance de una teoría no fuera leída por falta en el ámbito de otra, ni en discursos sobre
"mejora" de la enseñanza de matemáticas.  Este fue el objetivo central de esta tesis que se
caracteriza  entonces,  en  la  producción  de  un conjunto  de  ensayos  en  cuya  forma  busco
abordar  diferencia  como  experiencia  necesaria  y  anterior  para  un  modo  de  leer  "acción
didáctica" y decir de modelos didácticos en educación matemática. En este intento, la teoría
epistemológica  del  conocimiento  elaborada  por  Romulo  Campos  Lins,  el  Modelo  de  los
Campos  Semánticos  (MCS),  aparece  tanto  como  metodología  de  investigación  a  la
producción  de  los  ensayos,  cuánto  como  teoría  de  educación  matemática  de  interés  a
caracterizar "acción didáctica" en una lectura plausible a las interconexiones de sus nociones
constitutivas. En el tránsito de Lins a Freudenthal, esta posibilidad exigió antes otro ejercicio:
buscar medios para constituir el segundo como a un  interlocutor; condición necesaria para
decir de modelo didáctico-teórico de educación matemática realística. Se trata de ensayar con
y sobre el uso del MCS, generar condiciones para un modo de leer modelos didáctico-teóricos
de educación matemática buscando visibilidad a diferencia como experiencia en el tránsito de
cambio entre interlocutores.

Palabras clave: Modelo de los Campos Semánticos (MCS), educación matemática, modelo
didáctico, acción didáctica, diferencia.
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INTRODUÇÃO

CARTA AO LEITOR

Traços da história de um movimento de pesquisa ... 

Era uma vez uma história... a história de uma ideia que ora apresento em narrativas

desde uma minha perspectiva dela e que brota lá no agora dos idos de maio de 2012, numa

interação em que me encontro com o autor da teoria do Modelo dos Campos Semânticos

(MCS),  Romulo  Campos  Lins,  em animada  conversa  sobre  fundamentos  teóricos  e  suas

implicações às práticas de ensino em sala de aula de educação matemática – aquele espaço de

um lugar onde um processo educativo que tem a ver com matemática entra em marcha com

algum propósito; então, dizíamos lá, de escola, de formação de professores, e...  

A propósito  de processos de formação do  futuro professor  pedagogo, que também

ensina matemática, dizia eu lá, que na intenção de oferecer oportunidade de entendimento aos

fundamentos teóricos do MCS, vinha eu, em sala de aula de educação matemática e já havia

alguns anos, tentando interação com e entre meus alunos situada em atividade de produção de

leituras a partir de Lins (1999). 

Minha intenção era abrir caminhos no processo educativo do qual eu participava, para

que  o  MCS  pudesse  chegar  a  sala  de  aula  de  matemática  na  escola,  como  uma  outra

possibilidade de  fundamentação  à prática  pedagógica do professor,  diferente das  diversas

outras que já  haviam incluídas por vias do processo de formação pedagógica,  na caixa de

ferramentas  teóricas  do  futuro  professor  e  com que  poderiam justificar  diferentes  ações

(didáticas), ao caso do ensino de matemática. 

Noutros dizeres,  vez que os fundamentos do desenvolvimento intelectual segundo a

epistemologia genética de Piaget, ou se não, a dialética do materialismo histórico-cultural em

Vygotsky, etc, esperançosamente, chegariam à sala de aula de educação matemática na escola,
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por meio da prática pedagógica de professores (que ensinam matemática), na forma de suas

crenças  à  teoria  de  ensino  (aprendizagem)  construtivista,  ou  crenças  à  teoria  de  ensino

desenvolvimental (Davidov), então, os fundamentos do processo comunicativo e da produção

de significado segundo o modelo dos campos semânticos de Lins, em igual modo, chegariam

lá  através  da  prática  pedagógica  de  professores  na  forma  de  suas  crenças  à  teoria

epistemológica do conhecimento, do MCS. E precisava de um espaço para isto. 

Dizia eu lá  ainda,  que aquelas  teorias  de ensino,  de cujos  fundamentos os futuros

pedagogos ouviam falar e falavam sobre, em cursos de psicologia da aprendizagem ou outros

mais gerais, ao longo de todo o processo de formação – “imersão cultural”, referia Lins –,

pareciam alcançar visibilidade pragmática à ação didática do futuro professor, em cursos de

metodologia  do  ensino  de  matemática  – era o  caso  em minha  sala  de  aula  de  educação

matemática.  Isso porque ali,  os pressupostos ao ensino da matemática podiam juntar-se ao

desenvolvimento de tópicos sobre números (aritmética),  medidas,  geometria,  álgebra,  etc.,

listados  nos  programas  de  matemática  à  época,  em  base  de  referência  aos  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) para a matemática na educação infantil e anos iniciais. Com

isto,  aqueles pressupostos teóricos,  abstratos,  tornar-se-iam,  como se fosse,  ilustráveis  em

exemplares de atividades e recursos à ação didática do futuro professor. 

Neste meu contexto de crenças e circunstâncias, vinha tentando então visibilidade aos

pressupostos do MCS em relação às suas implicações na prática pedagógica. E eu comentava

com Lins,  que com recurso a artigos que ele  publicara, como “Por que discutir teoria do

conhecimento é relevante para a educação matemática” (LINS, 1999), ao buscar oferecer aos

futuros  professores  oportunidades  a  que  produzissem suas  leituras  ao  MCS,  acabava  por

oferecer a mim mesma – além de oportunidades de produzir minhas próprias leituras ao MCS

–,  oportunidades  de  produzir  leituras  a  partir  de  suas  falas  sobre aquilo  que me  parecia

estarem dizendo sobre o MCS. E neste processo, a medida mesma em que experimentava uma

sensação de diferença em relação ao que me parecia ser o que eles diziam e o que eu mesma

diria a partir daquela escrita em Lins (1999), dava-me logo a tentativas de gerenciar diálogos

interferindo  nas  interações,  com intenção  de  conduzir  meus  alunos-futuros  professores  a

outras falas, quiçá mais aceitáveis no sentido de minha leitura ao que o autor do MCS estaria

dizendo, a partir de sua escrita naquele artigo. 

Eu  envidava  esforços  para  alcançar  diálogo  em conversas  situadas  àquilo  que  eu

acreditava ser o contexto do artigo, na esperança de que através delas e quando necessário de
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sua condução na  interação, à  medida que fossem entendendo as noções teóricas que Lins

(1999)  constituía  ali,  pudessem  os  futuros  professores  perceber  no  conjunto  de  seus

pressupostos ao MCS, uma poderosa ferramenta que poderia lhes servir de aliada a prática

pedagógica na escola; em tese, implicar ações didáticas, que se implicariam daqueles.  

Em suma,  e isto  precisa ficar  claro,  em base ao que Lins  há muito argumentava a

propósito de aulas de matemática na escola ou em cursos de licenciatura de matemática e que

se resume naquela sua expressão de “ler o aluno”, eu, aprendiz do MCS, ali em minha sala de

aula de educação matemática, buscava entender aquilo que meus alunos-futuros professores

diziam  em  suas  leituras  sobre  o  MCS  a  partir  do  artigo.  Como  disse,  isto  dava-me

oportunidade de conduzir as conversas para um possível diálogo, a medida mesma em que

junto com algumas de suas falas tinha eu uma sensação de diferença em relação ao que eu

poderia dizer a partir da escrita em Lins (1999) ao MCS. E quando aquela sensação me era o

caso, tentava gerenciar as interações entre/com eles.

Às vezes era o silêncio ..., às vezes uma frase pronunciada por alguém numa sua leitura

à uma noção de comunicação que me parecia diferente àquela que eu entendia ser a de espaço

comunicativo  que Lins (1999) cunhara ao MCS. Então, intervinha dizendo algo..., mas às

vezes  isto  não  funcionava;  orientava  o  aluno  a  voltar  a  escrita,  diagramas  e  desenhos

ilustrados no artigo e a falar, a produzir mais leituras a partir deles (esperançosamente, agora

mais na direção de Lins); a intenção era oferecer oportunidades ao entendimento do MCS.

Mas, se persistisse outra direção, eu intervinha de novo. 

Buscava  recurso didático em episódios ficcionais a processos comunicativos que eu

mesma fabricava na hora, na forma de diálogos entre personagens nativos a mesma língua e

que  imaginava  como  se  habitassem  mundos  diferentes  que  um  dia  transpassam-se

materializando cada personagem num contexto – e que, em princípio, lhes parece o mesmo –

de uma situação cotidiana em que se encontram e conversam. Eu caracterizava estes diálogos

de  tal forma,  que até  certo ponto  os personagens parecessem se entender. Mas,  então de

repente, a partir de algo na fala de um, o outro entende coisa diferente e segue falar e agir

numa tal direção,  que  o  primeiro  estranha  ou não  entende.  O  diálogo  surge  insólito  e  o

problema da comunicação aparece. 

Com recurso  a  estes  episódios  –  e  outros,  como os produzidos  e roteirizados  por

Werner  Herzog  (1974)  em  “O  enigma  de Kaspar  Hauser”,  onde  o  drama  cultural  da

comunicação humana também ganha relevância para contextos de situações cotidianas em que
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personagens se encontram e, por necessidade comum (ou não), tentam, mas não conseguem se

entender – eu buscava ilustrar aquilo que vinha em minhas leituras ao processo comunicativo

em Lins (1999) e do que entendia em base aos pressupostos que este autor postulava à noção

de espaço comunicativo e às de significado e conhecimento; estes, acontecendo em processos

de produção na própria constituição daquele.

Pois dizia  eu lá,  que em minha sala de aula de educação matemática,  naquele dia,

enquanto  analisava  os processos comunicativos entre os personagens  do filme  de Herzog

(1974),  dera-me conta de mim mesma em  ação didática, lendo as interações nos diálogos

legendados  através  das  noções  de  autor-texto-leitor,  interlocutor,  resíduo de enunciação

(LINS, 1999) do MCS. Animada, dizia a Lins, que naquele dia, ao buscar encontrar algum

contexto no qual aquilo que Kaspar Hauser parecia estar dizendo pudesse fazer sentido para

mim, dei-me conta de assistir a mim mesma, pensando com o MCS.

Naquele momento senti que minha ação didática mudara – e  em extensão também,

para lá da sala de aula de educação matemática – naquilo que eu experimentava como um

modo diferente de produzir leituras as interações em geral e que me permitia, como se fosse,

ler outros mundos acontecendo na minha frente e que antes não existiam para mim (“É a

crença, né?”, dizia Lins a propósito da internalização do MCS); crença no MCS; e mais do

que falar sobre, eu me dera conta de usá-lo; de agir com ele. 

Via-me operando em um meu modo de ler a partir de falas e gestos, o que pessoas me

pareciam estar dizendo umas junto às outras em eventuais encontros de um cotidiano e, em

tentativas de interação nalguma atividade, procurando se entender; vezes seguindo adiante na

conversa para descobrir dizerem coisas diferentes, vezes indo embora sem nem mesmo saber

que não haviam se entendido. E isto se me passava por dentro, naquilo que me acontecia

como se fosse uma  sensação de diferença durante a produção do que eu lia/dizia enquanto

analisava o que estaria acontecendo num processo comunicativo ali.

Enfim,  esse meu contexto – que, acredito, possa ter causado impressão geral sobre

como o MCS entrava no processo educativo pela porta da minha sala de aula em atividade de

produção de leituras a partir de Lins (1999), e sobre como ele emergia, tanto ao uso em minha

prática pedagógica no gerenciamento do diálogo àquela atividade de interação com e entre

meus alunos, quanto na produção ou seleção de recursos quiçá didáticos à intenção de dar

visibilidade  sobre  as  noções  do  MCS  nos  termos  de  Lins  (1999)  –  esse  meu  contexto

encontrou-se, quero crer, ao contexto do conjunto de interesses de estudo e pesquisa que Lins



19

vinha orientando e desenvolvendo por aquela época, com base no MCS. E alguns, estavam em

torno  de  produção  de  materiais  e  atividades  a  propósito  da  formação  (educação)  de

professores de matemática.

Foi aí, que uma interação realmente se instalou naquela conversa com Lins. E, então...

***

Era uma vez uma história... a história de uma ideia... que brota lá nos idos de 2012, no

contexto  dos  interesses de  estudo  e pesquisa  do  autor  da  teoria  do  Modelo  dos  Campos

Semânticos (MCS), Romulo Campos Lins, ideia que o ouço enunciar como novo projeto de

pesquisa nos termos do MCS, e no qual, durante uma interação em animada conversa sobre

fundamentos teóricos e suas implicações às práticas de ensino em sala de aula de educação

matemática, me convida a participar. O que segue, resulta de registros que fiz à época, durante

e logo após esta conversa, o mais fiel que pude, em anotações aos termos de Lins para esta

ideia,  e  que ao final,  redigi  e  enviei a  ele  sob o título “Modelo (didático?)  dos Campos

Semânticos”.

Era uma vez uma ideia... a ideia que Lins cunha na expressão de “vestir a casaca e a

cartola de um didata radical” – ou seja, que é prescritivo, que sabe como o outro é, vê o que

lhe  falta,  sabe  o  que  é  melhor,  certo,  bom,  etc,  olhando  para  o  processo  de  ensino  e

aprendizagem da matemática sob as lentes do MCS. 

Nestes  termos,  Lins  dizia  lá,  de  nos  constituirmos,  como  se  fosse,  a  um didata,

produzindo “prescrições” segundo o MCS para as (“melhorias” das) práticas de ensino dos

professores de matemática, na escola, na formação de professores.   

Eventualmente,  dizia  ele,  se  poderia utilizar  episódios ficcionais de sala de aula de

matemática  produzindo-se,  por  exemplo,  simulações  exemplares  a  processos  de  ensino  e

aprendizagem de  um dado  “conteúdo”  e  que  servisse  de  ilustração  para  a  comunicação

professor-aluno, com ênfase em campos semânticos distintos; isto poderia mostrar diferença

na análise que se produz com o MCS, diante de “generalização indevida de conhecimentos

prévios” ou, de outras análises, como das teorias da representação, quando para o aluno, por

exemplo, (a.b)² = a².b² leva a (a+b)²=a²+b². 

Eu dizia a Lins, que isto poderia  servir a ilustração da noção de “comunicação” no

MCS nas tentativas de interação entre professor e aluno em sala de aula de matemática. A isto,

Lins respondia lá que, por exemplo, se poderia mostrar dados que já se tenha para fornecer
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evidências sobre os efeitos da mudança de direção, mudança de interlocutores no processo de

aprendizagem de  objetos matemáticos.  E  dizia  ainda:  então,  caracterizar  um conjunto  de

perguntas-padrão que sirvam de diretrizes didáticas a condução de mudança daquela direção;

caracterizar “ação didática” segundo os fundamentos teórico-epistemológicos do modelo

(MCS); listar um certo conjunto de valores e princípios gerais a prática pedagógica em sala

de aula de matemática, em acordo ao MCS.

***

Era uma vez uma história..., a história desta ideia de Lins que emergiu  assim aberta e

provisória, mas germinal,  amadurecendo em interações de encontro e reunião do Sigma-t –

grupo  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em Educação  Matemática  liderado  por  Lins  –  em

especial a partir daquela em 2012, em que por ocasião do seminário em comemoração aos 20

anos de história do MCS, após apresentação das produções científicas com e sobre o MCS,

Lins  anuncia uma  nova  fase ao MCS a propósito  de pesquisa e  desenvolvimento teórico,

agora na intenção de dar visibilidade a valores e princípios didáticos para sala de aula de

educação matemática. Começava ali  prima facie, algo que para marcar a diferença de fase,

passamos ensaiar referir por MCS-d. 

Adiante,  durante  2013,  em reunião  de  trabalho  interna  com membros  do  Sigma-t

interessados em participar de estudos e realizar pesquisas a época, Lins tece considerações e

justificações constituindo cenário a nova fase. O grupo de trabalho dirige-se a encontros via

plataforma  Moodle  situada  no  então  domínio  sigma-t.org.br.  Passamos  aí,  a  intenção  de

interação através de atividade de estudo que Lins propõe: a tarefa era considerar o que seria

modelo didático nos termos de cada um (por exemplo, filme, livro, plano de aula, etc.) e o que

seria  modelo didático na  literatura  disponível.  Apesar  das  colaborações  em postagens  e

estímulo a que a interação prosseguisse, o processo era mesmo gradual.  Salvo adequado, o

recurso a plataforma foi deixando de ser produtivo a natureza do intento.

Na literatura disponível,  e  Lins  me sugeriu pensar  nisto,  um modelo  didático  seria

ilustrável no Didática Magna, de Jean Amus Comenius (1632), no qual o autor – que vivia no

século XVII o cenário de perseguições religiosas aos protestantes na região de Praga e fazia

parte da congregação dos Irmãos Boêmios – pretendia resolver os problemas sociais do seu

tempo através de um projeto político de educação para vida cristã. Neste sentido, dispõe-se a

mostrar a arte de “ensinar tudo a todos” (COMENIUS, 1997), por meio de valores cristãos,

baseado em princípios que fundamenta em acordo a um método naturalístico de imitação da
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natureza criada por Deus. Comenius endereça sua obra a pais, professores, diretores, etc, num

horizonte histórico de reforma às escolas e que pretendia,  fossem universais; todos tinham

direito a aprender. 

Mas,  um modelo  pode  ser  muitas  coisas.  Como  se  verifica  no  dicionário  Houaiss

(2009),  modelo é termo usado em diferentes acepções.  Pode-se dizer de modelo como um

objeto  em  dimensões  proporcionalmente  ampliadas  ou  reduzidas  para  referir  outro;  por

exemplo, um  recurso didático ao modelo do DNA; à maquete de um prédio; diagrama de

Venn-Euler; pode ser protótipo de um produto, fórmula matemática, pintura de um artista, etc.

Porém,  e a  exemplo  do MCS,  modelo  pode ser  também uma construção  teórica que,  em

alguma medida,  se  aproxima  a  leitura  de  seu  autor  para  uma realidade  –  há  quem diga

fenômeno – e que empiricamente se poderia confirmar (ou não) lendo-a através das lentes do

modelo.  Neste  sentido,  queria  crer,  enquanto  produzo  uma  leitura  “empírica”  para  uma

realidade  que  constituo  através  de  um modelo,  produzo  significado  ao  modelo;  o  uso;

concretizo; verifico; valido.

***

Era uma  vez uma  história...,  a  história  daquela  ideia de Lins  cujo  cenário,  foi nos

levando juntos à montagem de um possível estudo onde me investiria  num movimento de

pesquisa  com base  nos fundamentos teóricos do  Modelo  dos Campos  Semânticos (MCS)

desenvolvido em Lins (1992, 1993, 1994a, 1994b, 1995, 1996, 1997a, 1997b; 1999, 2001,

2002a, 2002b, 2004a, 2004b,  2005a,  2005b,  2006, 2008, 2011, 2012) e,  também,  sobre  o

MCS, nalguma região de domínio aos modelos didáticos.

E foi assim, neste domínio, que com a ideia de mostrar diferença nas análises que se

produz com o MCS, fomos nos dirigindo a teorias de educação matemática já mais ou menos

bem estabelecidas na comunidade, com propósito de realizar um estudo em torno da temática

da produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos para educação matemática, em

perspectiva delas. Este estudo se caracterizaria, então, por uma pesquisa de desenvolvimento

teórico na perspectiva do MCS, situada àquela temática e orientada a prática profissional de

professores de matemática. 

Nossa intenção se delineou num projeto visando o estudo a quatro marcos teóricos de

educação matemática  em relação aos seus modos particulares de  produção  de recursos e

materiais didáticos avaliados aos propósitos de uso na ação didática, em vistas ao ensino e

aprendizagem de matemática: a educação matemática realística de Hans Freudenthal (escola
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holandesa), a teoria das situações didáticas de Guy Brousseau (escola francesa), a teoria do

ensino desenvolvimental de Vasili Vasilievich Davidov (escola russa) e, o próprio modelo dos

campos semânticos, de Romulo Campos Lins. 

A ideia  era  a  de através  do  estudo  de  seus pressupostos  teóricos e  da  seleção  de

recursos e  materiais  didáticos exemplares a eles,  procedermos a uma análise que buscava

caracterizar  aspectos da filosofia  de educação  matemática de base ao  marco teórico,  suas

implicações a um modo particular de produção do material didático (avaliação) e, daí suas

implicações de uso a caracterizar uma ação didática correspondente. 

Minha expectativa era de que minha análise resultasse em uma leitura pedagógico/

matemática  plausível,  que enunciaria  justificações aos modos de produção dos recursos e

materiais didáticos, segundo os seus propósitos de uso em ação didática e em coerência aos

postulados do marco teórico que assim a implicaria. 

Construiría-se  daí,  esperançosamente,  aspectos  para  a  produção  de  um quadro  de

referência sobre produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos que ofereceria

diferença como  experiência  em ações  didáticas  fundamentadas  em diferentes  teorias  de

educação matemática. Isso interessaria a prática pedagógica de professores de matemática e

essa, seria a intenção de contribuição daquele nosso estudo. 

Iniciei em frentes paralelas e simultâneas.

Numa me dirigia às leituras sobre cada teoria em obra de referência produzida por cada

autor. Noutra e  simultaneamente,  pensava  em como  abordar  a  questão  da  diferença.  Isto

importava  já  que  diferentes  teorias  de  educação  matemática  (justificações),  levariam  a

diferentes modos de produção de recursos e materiais didáticos, implicados a diferentes ações

didáticas (idealizadas) correspondentes. 

Naquela oportunidade, eu vislumbrava produzir quatro textos, um para cada teoria e

que,  esperançosamente,  daria  visibilidade  a  minha  experiência  de  estudo  delas.  Todavia,

porque eu também conhecia aqueles discursos sobre “melhoria” da educação, as leituras que

emanavam deles sobre o que faltaria  ou sobraria  para melhorar  currículos  à  formação  de

professores, à ação didática do professor, à aprendizagem do aluno, etc., e que, como sugere

Lins, surgem muitas vezes desacompanhados da adequada discussão aos projetos políticos de

educação do qual emanam e a quem servem (LINS, 2008),  então, coloquei o problema de

buscar um jeito de abordar diferença longe àqueles discursos. Eu precisava antes, tornar claro,



23

que  o  que  estaria  naqueles  textos  seria  fruto  da  produção  de  uma  minha  leitura  para

compreender aquelas teorias como legitimidades e, não, para verificar o que faltaria a uma em

relação a outra (como se fosse, possível), ou qual ação didática seria melhor, etc. E mais, que

tais legitimidades não poderiam nem ser aceitas, nem rejeitadas, fora de uma séria discussão

sobre projetos políticos de educação matemática.

 Neste  sentido,  enquanto  empreendia  leituras  e  buscas  a  modos  de  produção  de

recursos e materiais didáticos e ação didática tomados a luz de diferentes fundamentos de

teorias de educação matemática, eu os tinha sempre, e por igual, legítimos. De fato.

Nos termos da teoria do MCS que fundamentava minhas leituras, se se diz e faz algo,

se  se  assim se  o produz,  é  porque é  legítimo.  Ainda,  e  por princípio,  durante os estudos

bibliográficos que eu realizava sobre as teorias,  eu entendia recursos e materiais didáticos

produzidos neste ou aquele modo,  sob as lentes do  MCS,  isto  é,  como  diferentes modos

legítimos de produção de significado para um objeto (LINS, 2012). Estes modos tinham a ver,

tanto com valores e princípios da teoria de educação matemática em base a qual haviam sido

produzidos, quanto com uma  idealização de seu uso na interação entre professor e aluno –

“ação didática” (um objeto, a caracterizar) implicada deles, no interior de uma atividade no

movimento de um processo de ensino e aprendizagem. 

Por suposto então, em meu entendimento, recursos e materiais didáticos em base a

cada uma daquelas  legitimidades (teorias),  seriam produzidos por algum motivo, para um

certo “ideal” de ação didática correspondente; e pelos argumentos teóricos acima, esta ação

seria sempre igualmente legítima na interação em sala de aula através do uso de cada material

didático produzido, a medida mesma em que ela fosse se realizando na prática pedagógica do

professor, em direção àqueles valores e princípios da teoria de educação matemática em base

a qual, o material havia sido produzido. É claro que a ação didática “real” de um professor e a

“idealizada” na  produção de um material  didático,  poderiam,  iriam diferir,  mas  o que eu

estava  supondo  (idealmente)  era  a  possibilidade de  uma  que  não  se  desviasse  muito  aos

princípios e valores daquela teoria. E eu garantia isto, supondo que ao se constituir em ação o

professor  produzia conhecimento  dela – tomava decisões didáticas  na  interação com seus

alunos em torno do material didático – em base àquela teoria, com justificação em valores e

princípios dela para educação matemática.  

E foi aí, naquela oportunidade, ao tempo em que lia pressupostos àquelas teorias me

preparando  alcançar  produzir  aqueles  textos,  passei a  considerar  produzir  outros,  e  de tal
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modo, que pudesse dar visibilidade a como me via operando com base nas noções teóricas do

MCS, em diferentes modos de produzir significado para um objeto, inclusive além de “ação

didática”.  Isto  fazia  sentido,  vez  que  antes  eu  desejava  trazer  o  leitor  ao  lugar  onde  eu

estava...;  àquele  que  seria  meu  contexto  de  escrita,  onde  diferentes  legitimidades se

encontravam  em  minha  própria  experiência  de  leitura  para  constituir  um  objeto  “ação

didática”, naquela minha busca de entender o outro através de sua teoria.  

Assim, ao mesmo tempo em que ia vislumbrando uma certa silhueta holográfica escrita

emergir na experiência de composição destes outros textos, mantinha me propor lançar a uma

experiência  em  modos  de  produção  de  significado  para  um  objeto  específico  –  “ação

didática”, que eu leria implicado aos valores e princípios de educação matemática a partir de

cada uma daquelas teorias. O problema ao estudo, se punha então em partes: 

Identificar  valores e  princípios de educação  matemática de cada teoria,  produzindo

significado às noções teóricas que elas ofereciam a fim de gerar condições a que eu pudesse

começar a pensar “ação didática” nos termos dela e, ao mesmo tempo, e por isto  mesmo,

escolher dentre recursos e materiais didáticos declaradamente produzidos em base dela, a fim

de constituir a partir deles, em relação àqueles valores e princípios, uma leitura pedagógica

plausível que enunciaria justificações ao seu particular modo de produção. 

E, não menos importante, encontrar um modo de abordar diferença como experiência

em modos diferentes de produzir  significado para um objeto,  no caso, “ação didática”.  E,

comecei por este lado.

Do fato de ter tomado consciência de que minha ação didática em sala de aula de

educação matemática mudara,  em base de efetivamente passar  a usar uma outra teoria  de

educação matemática, no caso, a do MCS, eu estava convencida de que diferentes teorias de

educação matemática,  implicavam diferentes ações didáticas.  E  esta  crença,  veio em base

àquilo que me acontecia em minha própria experiência de “ler o aluno” como Lins sugeria, e

daquela sensação de diferença entre o que eu diria a partir de Lins (1999) e do que me parecia

ser aquilo que meus alunos estavam dizendo em minha sala de aula de educação matemática.

Comecei a “ler” aquela minha experiência, usando a gramática do MCS (LINS, 2012) e que

segue (em itálico). 

Provisoriamente, ensaiava por exemplo, supor diferença como uma experiência de algo

que se anteciparia a produção de uma minha leitura/autoria plausível enquanto buscava saber

nos termos do MCS,  o que é que um meu aluno estaria dizendo, enquanto ouvia o que ele
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falava ou lia o que escrevera a partir de  suas leituras ao MCS – talvez, uma  justificação a

priori para aquilo que eu mesma diria, mas que no próprio processo de buscar saber, mudava,

nos termos de um esforço de encontrar outra justificação; algo que, talvez, corresponderia na

interação a diferença como uma experiência de mudança de direção no meu próprio processo

de produção de significado a um objeto; ou no limite, experiência de transitar passar de um

a outro modo de produção de significado; diferença em minha própria experiência de operar

entre diferentes legitimidades. 

Provisoriamente, me dei a tais cogitos para um modo de abordar diferença, nos termos

do  MCS,  mas  adaptado  para  as  formas  daquele  meu  estudo  que,  sendo  de  campo

bibliográfico, não incluiria observação de ação didática direta na interação em sala de aula de

matemática em torno de recursos e materiais didáticos,  mas indireta,  e  a partir  de minhas

leituras ao campo bibliográfico. 

Lins considera a diferença na experiência de interação professor/aluno na sala de aula

de matemática. Em “A diferença como oportunidade para aprender” (LINS, 2008), declara:

“O cerne da diferença a que quero me dirigir é a diferença que costuma nos escapar, aquela

dos pequenos momentos, não a grande diferença, que facilmente nos salta aos olhos. ” (p.

531). E mais adiante, especifica que: “É a diferença que motiva a interação e dá a esta o

sentido que me parece mais próprio. ” (Ibid). Lins considera ainda, que “[...] a mais intensa

oportunidade  de  aprendizagem  acontece  no  momento  em  que  professor  e  aluno(s)

compreendem que as legitimidades de cada um naquele momento são diferentes” (p. 547). 

Estas legitimidades a que Lins (2008) se refere no MCS, dizem respeito aos modos de

produção  de  significado  que  caracterizam  os  diferentes  campos semânticos nos  quais

professor  e  aluno  podem estar  operando  no  interior  do  processo  comunicativo,  durante a

interação em sala de aula de matemática – campo semântico da balança de dois pratos, ou das

equações de 1º grau, etc. (LINS,2012). Todos legítimos.

No MCS, é no interior de campos semânticos que acontecem os processos de produção

de significado e conhecimento (LINS, 2012). A questão da diferença que nos escapa aparece,

quando  numa  interação  acontece  de  professor  e  aluno  estarem  operando  em  campos

semânticos distintos sem perceber (LINS, 2008; 2012); noutras palavras, apesar de parecerem

se entender durante o processo comunicativo, de fato, estão falando de coisas diferentes. E

compreender durante esse processo que as coisas de que cada um está falando são legítimas e

diferentes, é o que Lins refere por intensa oportunidade de aprendizagem. (LINS, 2008). De
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fato, oportunidade a que a interação se intensifique na intencionalidade recíproca de saber o

que o outro está falando; oportunidade ao professor de intervir de modo mais produtivo e ao

aluno de aprender outros modos de produzir significado para um objeto; de conhecer outras

legitimidades.

Nisto, eu comecei a pensar noutras situações de interação e a ensaiar trasladar para elas

as considerações acima. Por exemplo, a que se dá fora da sala de aula de matemática, mas que

tem a ver com ela, e acontece no interior de atividades científicas por ocasião de encontros,

congressos, etc, em que vem ao caso construções teóricas em comunicações orais de trabalhos

seguidos  de  questionamentos.  Talvez  possamos  concordar  que  também  aí,  acontece  no

processo comunicativo de se encontrar, às vezes, desafios ao entendimento do que o outro está

falando. 

E  foi  aí,  que com base  no  sentido  da  diferença  de legitimidades  que Lins  (2008)

elabora à interação em sala de aula de matemática e de  campos semânticos  (LINS, 2012),

considerei possibilidade de constituição de um objeto “ação didática” nos termos do que seria

um campo semântico em Freudenthal,  ou em Brosseau, ou em Davidov, ou em Lins.  Eles

teriam em seu  núcleo (LINS,  2012)  valores  e  princípios de educação  matemática  que  se

depreenderiam de suas noções teóricas para ela. 

Precisávamos um modo de abordar  diferença como experiência de dar visibilidade a

diferentes  modos de produção  de  significado  a “ação  didática”  no  contexto  daquele  meu

estudo. E isto  importava para caracterizar  ação didática nos termos do MCS e de outras

teorias;  também para  diferença  como  experiência  de  trânsito  ao  entendimento  de  “ação

didática” em base de diferentes teorias de educação matemática; conhecer do que é que os

outros falam quando dizem ação didática.

Mas, naquele meu estudo, ao pretender tratar de modos de produção, avaliação e uso

de recursos e materiais didáticos para educação matemática, não se trataria a interação em sala

de  aula  de  matemática  de  modo  direto,  mas  indireto,  através  deles,  lendo  nos  discursos

teóricos das filosofias de educação matemática que selecionamos, justificações ao ensino e a

aprendizagem de matemática que implicariam em certos modos de produção de material e a

ação didática em torno deles. 

Nos termos do MCS, justificações são legitimidades que internalizamos ao longo dos

processos  de  humanização  e  nos  quais,  a  educação  intervém  (LINS,  2012).  E  como

legitimidades referem aí, a certos modos de produzir significado constituindo um objeto no
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interior de uma atividade, a  diferença  como experiência de transitar entre elas,  estaria  por

suposto, presente no interior de minha atividade de produção de leituras para a escrita da tese.

Seriam elas pequenas, como as que Lins se referia quando era o caso da interação em sala de

aula de matemática? Talvez. 

É fato que recursos e materiais didáticos chegam aos currículos das escolas,  entram

pela porta da sala de aula dos professores,  se inserem na prática pedagógica deles e,  por

suposto,  motivam processos comunicativos na interação entre professor e alunos; lá,  onde

eventualmente acontece operarem em campos semânticos distintos sem percebê-lo; lá onde

diferentes legitimidades se encontram. 

Mas, os próprios recursos e materiais didáticos circulam pelas culturas na forma de

legitimidades; cultura que opera em certo modo de produção de significado ao ensino e a

aprendizagem de matemática com base em certas justificações, isto  é,  em base àquilo que

autoriza (LINS, 2012) alguém a produzir um material de um certo modo e não de outro, com

um certo propósito. 

Assim, considerei, que aquela diferença entre modos de produção de significado a que

Lins  se  refere  no  caso  da  interação,  estava  presente  ao  cenário  deste  estudo,  ainda  que

indiretamente e de uma outra forma, já que aqui, não se trataria de interação direta.

E para um modo de abordar  diferença  neste cenário, para poder dizer de recursos e

materiais  didáticos  para  educação  matemática  em acordo  as  justificações  das  teorias  de

educação matemática já referidas, inclusive o MCS, teorias que os implicam produzidos deste

ou daquele modo com um propósito, eu buscava por um modo de ler diferença de uma tal

forma que eu não  fosse entendida  pretender  “compará-los” no  sentido daqueles  ideais de

“melhoria”  da  educação,  seja  em relação  a  ações  didáticas  que  eu  caracterizaria  ou  as

justificações daquelas teorias que eu ilustraria, e que implicariam em certas visões as práticas

de  ensino,  aos  currículos,  formação  de  professores,  etc.  “Comparar”  era,  para  mim,

compreender legitimidades na diferença.

Por isto,  nesta primeira frente,  e que se constitui num esforço de desenvolvimento

teórico para uma noção de  contexto, a fim de que eu pudesse dizer  de contexto em ação

didática e para uma noção de  diferença, para que eu não fosse entendida nos discursos de

“melhoria” da educação, me propus a buscar um modo de constituí-las como noções de base

que eu considerava necessárias a perspectiva e projeto político particular, deste meu estudo,

sob as lentes do MCS, ou numa minha ótica dele. Claro que é sempre mais fácil contar com
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noções teóricas que já existem na produção científica da área, por exemplo, nas teorias da

diferença e que se encontram em elaborações no  Diferença e Repetição, de Deuleze, ou no

Escritura e Diferença, de Jacques Derrida, etc. Embora tenha bebido destas fontes, a questão

da  legitimidade  de modos de produção de significado, segundo o MCS, me levou por um

caminho diferente.

Eu tinha claro a importância das  legitimidades para o MCS, em especial, no jogo da

interação entre professor e aluno, no sentido de compartilhamento de uma diferença (LINS,

2008), isto é, de que a certa altura na interação, professor e aluno compreendessem que suas

legitimidades eram diferentes (LINS, 2008). E tendo compreendido isto, passei a considerar

interação observada de fora dela – como se fosse uma experiência em 3ª pessoa – como no

caso  do  professor  de  prática  de  ensino  que  observa  a  interação  entre  seu  aluno,  futuro

professor, e os alunos dele em sala de aula para depois, conversar com ele sobre sua  ação

didática; mas, também, em situações mais gerais, como no caso em que se observa, mas não

se participa da interação entre os personagens de um filme; em especial aqueles, que oferecem

evidências em diálogos entre personagens nos quais o processo comunicativo se mostra em

estranhamentos e dificuldades de cada qual entender o que o outro fala; aquilo que um diz

não se encaixa naquilo que o outro diz e cada qual parece entender coisas diferentes a partir

do que o outro  fala; ou, não entende.

Comecei então a produzir textos através dos quais eu pudesse constituir um modo de

ler diferença em minha experiência de produção de leituras plausíveis a situações mais gerais

de interação nalgum cotidiano comum; a produzir ensaios com intenção de buscar um modo

para ler modelos teórico-didáticos de educação matemática como legitimidades na diferença. 

No Ensaio I – Sobre um modo de operar ler mundos sob as lentes do MCS: preâmbulo

– produzi narrativas constituindo episódios ficcionais do cotidiano nos quais, personagens se

encontram nalguma situação interagindo num processo comunicativo em que de repente, ou

entendem coisas diferentes, ou não se entendem. Minha intenção é através destes episódios e

da produção de análise que deles faço usando noções do MCS, dar visibilidade a um modo de

ler diferença como experiência na interação em geral, onde e quando diferentes legitimidades

se encontram.

No Ensaio II – Sobre noções do MCS: uma leitura plausível às interações em Kaspar

Hauser, busco produzir uma leitura “entrelaçada” sobre noções teóricas do MCS, a partir de

Lins  (1999;  2012),  especialmente  as  de  conhecimento e  significado  em meu  esforço  de
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entendê-las, relacioná-las e usá-las em dois propósitos: no primeiro, busco ler o que seriam

valores e princípios de ação didática nos termos do MCS de Lins; no segundo, me preparo

para produzir leituras plausíveis ao processo comunicativo, na forma como este se estabelece

em cenas do filme “O enigma de Kaspar Hauser”, de Werner Herzog (1974). Nos diálogos

que Herzog produz ao roteiro das cenas,  eu mesma experiencio  na forma  de  resíduos de

enunciação as legendas da tradução da língua alemã à portuguesa e na qual os personagens

dialogam.  Também ali,  e  nos termos  do  MCS,  em meu próprio processo de produção  de

significado –  diferença me aparece como experiência de trânsito entre diferentes modos de

produção de significado  que experimento como possibilidades  de dizer  de  uma  interação

observada  nos  diálogos  entre  os  personagens;  portanto,  para  além  da  sala  de  aula  de

matemática.

No Ensaio III – Sobre a ideia da tese: aviso aos navegantes, nevoeiro, produzo leitura

de uma interação da qual participo em sala de aula de um curso de pedagogia como formadora

de  futuros  professores.  Na  oportunidade,  buscava  dar  visibilidade  às  noções  teóricas  do

Modelo dos Campos Semânticos a partir de Lins (1999), produzindo com e sobre elas leituras

plausíveis  aos episódios de interação entre os personagens do filme de Herzog (1974) –  O

Enigma de Kaspar  Hauser,  usando-o como recurso  didático  em alegoria  ao  problema da

comunicação  em  sala  de  aula  de  matemática.  Minha  intenção  era  produzir  análises  ao

problema  da  comunicação  que  acontece  ali,  a  partir  dos  diálogos  entre  Kaspar e  outros

personagens que com ele interagem em situações de um cotidiano banal, por suposto, comum

de uma cultura. O motivo da produção deste ensaio está em oferecer ao leitor traços para que

constitua um  contexto  primevo,  no  qual me  produza em ações e  reflexões,  a  atuar  como

formadora de futuros professores...;  desde aí me engajar junto a Lins,  num movimento de

pesquisa mais amplo que tem a ver com ler ação didática nos termos de modelos didático-

teóricos como o epistemológico do MCS e outros.

No Ensaio IV – Traços de uma rota para navegar num movimento de pesquisa entre

modelos teórico-didáticos de  educação  matemática,  busco  ilustrar  o  que mantínhamos  (e

ainda mantenho) em mente como bússola às diferentes direções nas quais gostaríamos de falar

–   Brosseau,  Davidov e Freudenthal,  em termos de princípios e  valores de filosofias  de

educação matemática para começar a caracterizar o que seria um objeto “ação didática” nos

termos de cada uma, a partir  de seus particulares modos de produção, avaliação e uso de

recursos e materiais didáticos para educação matemática. Mas, antecipo aqui, que a ideia de

produzir um estudo sobre a ótica do MCS constituindo um cluster equiparável de crenças-
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afirmações de um lado, extraídas de cada uma daquelas filosofias em relação ao que seja

matemática e ensinar e aprender matemática em seus respectivos termos e, de outro, toma-las

em justificação às nossas leituras a partir de seus modos de produção de recursos e materiais

didáticos, traduziu-se numa rota de um movimento de pesquisa mais amplo do que o trecho

que esta tese cumpriu navegar. Mas, “Navegar é preciso! ”, já dizia o poeta. E assim é, que na

continuidade deste trabalho no além tese, esperançosamente, alcancemos destino de chegada e

em porto seguro ao MCS, oferecendo evidências do que seja ler diferença como experiência

de transitar na mudança de direção entre modelos teórico-didáticos de educação matemática.

No Ensaio V -  Escolas de pensamento em Educação Matemática e  no Ensaio VI,

Sobre  diferença  em  processos  de  educação  matemática:  recursos,  modelos  didáticos  e

currículo, desenho esboço do que resultou de meus estudos em esforço de busca a um modo

de ler  modelos teórico-didáticos de educação matemática sob as lentes do MCS, a fim de

caracterizar ação didática também nos termos deles; e isto inclui ler sobre modos de produção,

avaliação e uso de recursos e materiais didáticos o que, se aqui dou apenas uma ideia do que

isto seja, também anuncio continuar nesta direção em projetos futuros.

Na conclusão – Palavras que não são finais ..., continuo e finalizo esta Carta ao Leitor.
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ENSAIO I

Sobre um modo de operar ler mundos sob as lentes do MCS:

preâmbulo

O texto que segue é um preâmbulo de abertura. Nele peço licença ao leitor para contar

uma estória na qual me apresento em cenários de uma vida cotidiana que, espero, cause o

efeito de uma impressão geral sobre como percebo me constituindo cognitivamente com as

noções firmadas no Modelo dos Campos Semânticos (MCS), nos termos de Lins (1999, 2004,

2008, 2012), com a intenção de experimentar  diferença – em tese, pequena –  em modos de

produção  de  significado  do  discurso  cotidiano  comum e  não  especializado  do  dia-a-dia,



32

enquanto pessoas interagem numa atividade compartilhada. Os episódios que compõem esta

estória  são  ficcionais  e  inspirados em meus  próprios  estranhamentos,  aos quais,  quis  dar

visibilidade nas formas de uma narrativa cuja descrição imaginária  e ficcional de lugares,

personagens e diálogos,  resulta num fabricar de mundos cotidianos;  versões de mundo, na

expressão de Goodman (1978). 

Essa forma antecipa em LINS um meu modo de ler com o MCS, a partir de resíduos

de enunciação de  um autor –  ser cognitivo que constituo ao ouvir uma fala, ler um livro,

mirar uma obra de arte, etc. –, produzindo alguma versão de mundo na qual, acredito, esse um

autor operaria; antecipa então, um modo de me constituir produzindo significados na direção

dele;  de  fabricar  leituras  com  legitimidades que  acredito,  compartilharíamos;  produzir

justificações que acredito, aceitaria.

Adiante,  noutros  ensaios,  me  dirijo  a  um  modo  de  experimentar  diferença  em

conjuntos residuais de enunciação no discurso especializado das didáticas das matemáticas.

Constituir  um autor  ao  ler  uma  teoria  de  educação  matemática,  um recurso  ou  material

didático que dela se implica, por exemplo, num modo particular de produção, avaliação e uso

em ação didática, etc: Freudenthal (1991), Brosseau (1997), Davidov (1975), Lins (1997), nos

termos  de  Educação  Matemática  Realística,  Teoria  das  Situações  Didáticas,  Teoria

Desenvolvimental do Ensino, Modelo  dos Campos Semânticos.  Todos eles,  só alguns,  um

dentre outros, servem a propósito.

Preâmbulo

Finalmente,  amanheceu. Saltei da cama, passei a mão numa jeans do armário e me

enfiei numa camiseta que havia, jogada por ali. Era uma camiseta preta. Sobre ela, enquanto

amarrava  o  cabelo  para  o  lado  por  cima  do  ombro,  li  de  viés  no  espelho:

. Lembrei da Marieta, colega de escola, que tinha a mania de ler tudo do avesso. Mal começou

no be-a-bá e já  se via muito a contragosto às voltas com a professora e as imposições da

escrita: Marieta queria escrever da direita para a esquerda. 

– “Melhor puxar do que empurrar”, dizia ela.  

–  “Isso”, dizia  paciente,  a  professora; e  ensinava:  “É que o seu lápis  está na  mão

errada. A mão certa é a mão direita. Vamos então mudar o lápis de mão e escrever daqui para

lá”, apontando o sentido sobre a linha do caderno. E reforçava: “Assim..., da esquerda para a

direita, puxando os dedinhos também. Você logo se acostuma! ”. 
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Mas,  Marieta  não  gostava...;  mal  conseguia  segurar  o  lápis  naquela  outra  mão.

Experimentou usar mais dedos para firmá-lo; de fato, usou todos; mas aí tinha que flexionar o

punho no traçado de cada letra. Cansava; dizia que doía. A professora insistia com ela. Então,

Marieta inventou de prendê-lo entre o indicador e o dedo médio como se fosse uma pinça,

mas o lápis ficava mole e a letra..., alienígena! Por fim, Marieta aprendeu a escrever com as

duas mãos, mas sempre que a professora se distraía, passava o lápis para a mão esquerda e

torcendo  o braço  em arroba como que para implantá-lo  no destro,  escrevia  finalmente da

esquerda para a direita puxando entre os dedos a ponta do grafite num rastro sofrido de letras

inclinadas. Terminada a cópia, hora da leitura. 

Tão logo se iniciou na delicada arte da leitura no campo da Comunicação e Expressão,

tão logo Marieta começou a ler e a se expressar pelo avesso. E ficou boa nisso. Começava

pelo  final  de  uma  frase  e  lá  vinha  ela  a  percorrer  o  texto  da  direita  para  a  esquerda,

vocalizando e entonando ligeiro aquela língua estranha que com propriedade parecia dominar.

Na escola, na rua, fizesse chuva ou sol, onde houvesse uma palavra, uma frase, Marieta se

expressava a enunciando pelo avesso. Leitura espelhada, diziam. Mas, e a comunicação? 

Em  pouco  tempo  Marieta  memorizou  a  dicção  de  algumas  palavras  invertidas.

Soletrava o nome de alguém pelo avesso e o batizava. Era uma algazarra. Todo mundo queria

se ouvir e dizer pelo avesso. “Regina: A, N, I, G, E, R. Aniger, sou eu! ”. Virou brincadeira. E

sem demora Marieta começou a produzir frases curtas. Aqueles que conheciam suas regras de

produção  às  decifravam e  com algum treino  até  respondiam:  “ue ogep?  ...  mis!  ”,  e  a

meninada  corria  aos  risos  brincar  de  pega-pega  que  nem  cardume  de  gente  num  balé

sincronizado ao estímulo do perigo. Alguns colegas quase envergonhados permaneciam para

trás meio  desconcertados,  até  paralisados,  devorados pelo  enigma daquela reação coletiva

instantânea  disparada  ao  comando  vocal  de  Marieta.  “Decifra-me  ou  devoro-te”,  avisa  a

Esfinge. 

Enquanto me alinhava perdida em devaneios matinais, notei que a cortina do quarto

ficara aberta. O sol se elevara alto no horizonte e, de través,  angulava a sombra da janela

sobre o piso de pedra num desenho de luz que se refletia no teto. O dia estava claro. Avistei

pela abertura o verde luzindo das copas das árvores que, frondosas, alcançavam ao primeiro

andar encobrindo à vista a selva de pedra da cidade. Mirei o espelho de frente e lembrando

dos compromissos do dia me precipitei corredor a fora impelida por um café e a necessidade

de preparar as aulas. 
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De súbito na sala, lá estava ela. Agarrada a vassoura, cabeça inclinada, olhos fixos no

chão, varria  compulsivamente raspando as cerdas com uma tal força sobre o piso,  que os

ciscos  voavam longe  estalando  nas  paredes  enquanto  o  pó  se  erguia  brilhante  flutuando

nalguns raios de luz que entravam por ali. Parecia tensa, absorta em seus pensamentos. Não

me viu entrar. 

– “Bom dia, Emma! Como vão as coisas? ”, perguntei. 

– “Ai, Dona Regina! ”, exclamou ela como se visse assombração. 

–  “Vão  nada  bem,  não  senhora!  Aquela  minha  gente  só  me  faz  passar  trabalho”,

desabafa.  E  antes  mesmo que eu pudesse  dizer  alguma coisa,  completou:  “Eu ando  bem

assim, como diz aí na camiseta:  NO stress ”, exclama ela com ênfase tônica em no e esses

finais arrastados.

De pronto,  me  invadiu  uma  vontade de riso,  dessas que acontecem nas  conversas

quando se cria uma expectativa e alguém a subverte. Mas aquilo era sério. Mordi a língua e

engoli o riso na contratura da vontade enquanto naturalizava a inusitada leitura. E, frente a

minha ignorância de qual fosse o caso que a perturbava, busquei algo confortador: 

– “Não te deixes estressar, Emma..., porque tudo é passageiro...”, ao que ela dispara: 

–  “...  menos  o motorista  e  o  cobrador, né? ”,  e  em alívio  mútuo,  desatamos a rir

enquanto a passos largos eu atravessava a sala saltando sobre os ciscos espalhados pelo chão. 

Emma era mulher jovem, faceira, de fé e alguma instrução, que desde que enviuvara

morava no subúrbio criando sozinha o primogênito e filhos de outras duas relações frustradas.

Criada no interior, longe da cidade, num povoado rural esquecido do tempo, crescera numa

tapera abandonada do mundo, ajudando a mãe com seus seis irmãos nos afazeres domésticos.

Deixou a escola aos nove anos por iniciativa do pai para quem mulher não deveria estudar.

Quando os irmãos cresceram e ainda moça, veio para a cidade trabalhar em casa de família.

Sempre agradável e de bom humor, Emma se constituía singela na leitura das coisas. 

Num desses dias frios, enquanto aguava os muitos vasos de flores, folhagens e os pés

de fícus de quase dois metros, que cresciam esparramados na sacada avarandada ao redor do

apartamento, Emma deteve-se a perguntar sobre a Flor de Natal.

– “Que coisa, não é? Flor de Natal em julho! 
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– “Essa planta gosta de frio,  Emma,  pouca  luz,  dias curtos...,  daí que floresce  no

inverno. ” 

– “Mas, e então? É isso que eu não entendo: o porquê de Natal! “, exclama intrigada.

– “Ah, sim! É que essa planta vem de outro país,  o México, e como lá,  o inverno

começa em dezembro, ela floresce no Natal.  Daí Flor de Natal! 

– “Tão engraçado, né? ”, diz ela sorrindo, “É tudo tão diferente que nem parece que a

gente vive no mesmo mundo! ”, e pensativa, continuou a aguar a Flor de Natal.

Na cozinha o cheiro de café exalava. Sentada a mesa, observava o vapor a se contorcer

levitando da caneca, escrevendo no ar alguma coisa que se dissipava sem que eu pudesse ler.

Uma correnteza quase fria circulava da janela pelo ambiente. Me dirigi a fechá-la. Minuano,

vento impiedoso no inverno do Sul, vinha chegando. Parei por uns instantes com a caneca na

mão em frente à janela e reparei outra vez nas copas das árvores. Como eram diferentes vistas

dali. Seriam as mesmas? O que me fazia afirmar que eram..., quem me garantia... 

Vagarosamente, retornei à mesa em cogito sobre o “... tão diferente que nem parece o

mesmo mundo” a que Emma se referira e sentei me acomodando na cadeira. Lembrei então de

um “causo” que se conta lá para as bandas de Minas, de um sujeito, morador do interior do

interior, que nunca havia saído de lá. Nunca tinha visto um carro, um telefone, uma televisão,

e nem tinha ideia do que fosse a cidade. Até que um dia alguém o levou a conhecer. Só entrou

no ônibus do vilarejo porque o amigo o encorajou e um tanto de gente que somava mais do

que todas que já tinha visto na vida, havia entrado. Passou a viagem inteira enjoado. Sentia

vertigem olhando a paisagem mudar na janela.  Dizia o mundo lá  fora se mover. Dobrado

sobre si mesmo fitava o soalho imóvel do ônibus crendo ali,  a menos dos solavancos, um

mundo parado.

Na cidade, andaram de trem, táxi, ônibus, metrô e sempre o mesmo frio na barriga. Até

que o amigo o levou a conhecer um edifício e tiveram que andar de elevador. Entraram juntos

com outros que já estavam lá. O elevador começa a se mover; sobe um pouco e para. A porta

se abre. O sujeito vê um escritório com pessoas trabalhando em suas mesas. A porta se fecha e

o elevador segue. Depois de um tempo, para de novo. A porta se abre, entra alguém e o sujeito

vê  um salão  de  beleza com mulheres ajeitando  seus  cabelos  e  unhas.  A porta fecha  e  o

elevador segue; para; abre; sai alguém e o sujeito vê um restaurante. A porta fecha e assim vai,
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o sujeito vendo ora uma coisa, ora outra. Até que o ascensorista pergunta: “E os senhores, vão

para onde? ”. O sujeito responde: “Nós ‘vai’ embora, uai! Esse aqui leva ‘prô’ ônibus? ”.

Quando dei por mim, chacoalhava a caneca de café rindo sozinha. Parecia piada, mas

quem me contara jurava que não era. Verdade? Lenda? Mito? ...,  não importava. Era pelo

objeto do meu riso que eu me perguntava. De pronto entrei em modo acadêmico.

Comecei a imaginar haver quem dissesse rir da pessoa que fala; os que diriam rir para

a pessoa que fala; e outros, que diriam rir do personagem na narrativa de quem fala ..., sim,

mas só que não. Eu ria de mim mesma na presença de quem falava (!). E ria do jeito pelo qual

já pronta a antecipar produzir significado para elevador em relação às leis e regras de uma

máquina ascensora de carga, eu fora subvertida noutro; um pelo qual topara comigo em gran

finale a me antecipar produzir significado para elevador em relação a veículos – trens, carros

e ônibus. 

Como me constituir na enunciação, senão em risos, se tudo o que me seria possível

dizer de trens, carros, ônibus – linhas, pontos, trajetos, direções, paradas – numa situação de

interação cujo motivo fosse alcançar às pessoas chegarem a outros lugares, não se aplicava a

elevador?

Aí estava o objeto do meu riso: “Esse [elevador] aqui, leva prô ônibus? ” E ele tinha

um contexto; aquele no qual antecipara me constituir enquanto ouvia uma narrativa; e não era

o de alguém a perguntar a outrem à porta do elevador de uma grande rodoviária se “Esse aqui,

leva  prô  ônibus?  ”.  Neste,  em  tudo  me  parecendo  natural  e  familiar,  me  seria  possível

antecipar dizer um legítimo “Sim, leva”, e não risos! Então, existe um contexto! 

Mas uma descrição imagética escrita ou falada à guisa de oferecer a alguém cenário

para um meu contexto, embora ajude, pode não ser suficiente para dizer a outros em quê, o

riso como um objeto através do qual me constituíra, fazia sentido para mim num contexto e

não noutro. Quem enunciara escrevendo ou falando NO stress, dizia algo nalgum contexto; E

dizê-lo não garantia fosse o mesmo a quem lera ou o escutara, ainda que presente a cena. A

comunicação...

Arrastei a cadeira saltando ao cubículo do escritório na área de serviço atrás de mim.

Corri olhos na estante. Com mão certeira puxei o Limited Inc. de Jacques Derrida. Eu sabia.

Estava  ali,  no  primeiro  capítulo, Assinatura Acontecimento Contexto. Já  o  havia  lido;

folheei... 
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Aqui em 1991, enquanto desloca a escrita para longe da categoria de comunicação

como transmissão do sentido, Derrida mostra em quê, contextos são insaturáveis. Abordando a

escrita como marca iterável, repetível e a partir da qual não se pode determinar um contexto

absoluto, Derrida oferece que se considere a existência de efeitos de comunicação semântica

(DERRIDA, 1991) posto que a  intenção do autor de uma escrita,  fundamento do contexto

daquilo que ele quer dizer, se apartaria dela deixando ao leitor o que Derrida denota “espaço

de possibilidades” onde se dariam efeitos particulares, secundários, inscritos, suplementares

(DERRIDA,1991). 

Mas, se com Derrida, contexto é insaturável ao caso da palavra escrita, não seria esse o

caso à palavra falada, gesticulada? Escrever, falar, gesticular dizendo algo; comunicar-se....

Dava-me pensar ali, que tudo isto era operar sem fiança à transmissão do sentido daquilo que

o autor quer/quis dizer com o uso de palavras (acepção) e frases; o significado delas naquele

um contexto no qual escreve, fala, gesticula, as usa; era operar dizer coisas sem garantia a que

se fosse entendido; incerteza a comunicação... 

Volto  o  livro  a  estante  e  na  urgência  puxo  o Modelo  dos  Campos  Semânticos  e

Educação  Matemática:  20  anos  de  história. Lentamente,  enquanto  retornava  à  mesa  da

cozinha, o abria procurando por Lins. E ali estava, logo no primeiro capítulo, o Modelo dos

Campos  Semânticos:  estabelecimentos  e  notas  de  teorizações.  Sentei.  Olho  grudado  na

escrita, dei de gole no café ainda quente.  

Lins, a quem sentido é da ordem do desejo e a crença na transmissão não é necessária,

escrevia lá pelos idos de 2012, que “Para o MCS não existe o significado de um “objeto” sem

referência ao contexto em que se fala de um objeto (que se pensa com ele, que se pensa sobre

ele).  ”  (LINS,  2012,  p.28).  Através  do  MCS,  eu  concluía  dever  referir  contexto caso

pretendesse dizer a outros aquilo que se me passava enquanto sentada ali,  pensava sobre o

objeto do meu riso. E o que referiria? 

Iniciaria  dizendo  que  o  MCS  era  um  quadro  teórico  que  Lins  formulara  como

referência  para  produção  de  leituras plausíveis e  positivas  em processos  de produção  de

conhecimento  e  significado,  com intenção  de  atender  demandas  da  interação  situada às

atividades de ensino e aprendizagem e tornar possível intervir de modo produtivo, just in time,

nestes processos. 

Com isto posto, observaria que uma vez que o MCS poderia servir como referência a

produção de leituras noutras situações de interação mais além da sala de aula, então, lá estava
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eu  a  ensaiar  pensar  com ele,  sobre  mim mesma  e  outros em situações de interação  não

formais,  tão banais  e  eventuais quanto uma conversa no  elevador. Mas,  leitura plausível?

Positiva?

Eu tinha em mente o que Lins escrevera ali, de que uma leitura é “Plausível porque

“faz sentido”, “é aceitável neste contexto”, “parece ser que é assim”; [...]” (LINS, 2012,

p.23). Quer isto dizer que no MCS, referência ao contexto é condição necessária a produção

de leituras que se aplicam a processos de produção de conhecimento e significado. É isto que

mais propriamente a torna predicável de plausível. E como estava eu ali, a pensar sobre mim

mesma, sobre o objeto de meu riso, meu conhecimento dele, dizer que ria, assim – do jeito

pelo qual  já  pronta a antecipar  produzir  significado para elevador em relação  às  leis  e

regras de uma máquina ascensora de carga, eu fora subvertida noutro; um pelo qual topara

comigo em gran finale a me antecipar produzir significado para “elevador” em relação a

veículos – trens, carros e ônibus. –, já consistia na produção de uma leitura sobre meu riso.

Mas, no contexto do MCS no qual eu me constituía ao dizê-lo, faria sentido dizer que esta era

uma leitura plausível?

Bem, eu sabia que no MCS uma leitura é “[...] positiva porque é o oposto de uma

“leitura pela falta”. ” (LINS, 2012, p.23) e mais, que essa leitura em Lins (2012, p.23-24),

“[...] dirige-se a saber onde o outro (cognitivo) está, para que eu possa dizer ‘acho que sei

como  você  está  pensando,  e  eu  estou  pensando  de  uma  forma  diferente’,  para  talvez

conseguir  interessá-lo  em  saber  como  eu  estou  pensando”.  Queria  isto  dizer-me  que  a

produção de uma leitura positiva pressupõe quem a produz participando de uma atividade em

interação com outrem. Mas, este não era meu caso ali, sentada só, à beira da mesa da cozinha,

enquanto lia a mim mesma constituindo o objeto do meu riso, produzindo meu conhecimento

dele.  Logo, não fazia sentido que aquela minha leitura fosse predicada  positiva como nos

termos do MCS. E eu voltava a me perguntar se, então, seria predicável de  plausível? Num

certo sentido sim, já que agora entre o instante mesmo do riso e a produção de uma minha

leitura dele, eu já  não era mais a mesma; minha atividade cognitiva mudara. Neste recém-

inaugurado agora,  eu me constituía  interlocutora para mim mesma, posto que  ““Eu” (ser

cognitivo)  posso  ser  um  interlocutor  (ser  cognitivo)  para  mim  mesmo,  embora  o  “eu-

interlocutor” seja um outro “eu”. ” (LINS, 2012, p.15). 

Eu precisava dar visibilidade ao meu processo de produção de significado para “riso”

como objeto de uma leitura plausível através de uma escrita no contexto do MCS, para tornar
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visível  uma  outra,  igualmente  plausível,  mas  diferente,  num  outro  modo  de  produzir

significado àquele episódio; uma em que “riso” não seria o caso e que vinha de meu interesse

de encontrar algum lugar (cognitivo) onde aquele sujeito de “Esse aqui leva ‘prô’ ônibus? ”

habitaria ao enuncia-lo. Um lugar nalgum outro contexto onde eu alcançasse ler ou fabricar

mundo  por  outra  mirada,  deslocada  da  minha  e mais  próxima  daquele  outro,  onde quiçá

encontrasse uma outra coerência. Eu me ensaiaria na diferença; diferença como experiência

de produção de significado na constituição de objetos com e sobre os quais pensar. E por certo

que haveria em questão diferentes modos de constituir um objeto quando situados a contextos

diversos. Não se trataria de qualquer coisa, senão, segundo o MCS, de modos de produção de

significado. 

 Sim, devo referir contexto caso pretenda dizer aos outros de modo escrito ou falado,

aquilo  que  se  me  passava  enquanto  sentada,  pensava  ali  sobre  o  objeto  do  meu  riso.

Referência  ao  contexto!  Mas,  dizer  “referência ao  contexto”  não  significaria  oposição  a

Derrida? Não seria afirmar que o contexto (da escrita) poderia ser determinado e absoluto? E

não estaria eu fazendo isto se produzisse uma escrita do que resultara para mim a escuta de

uma  narrativa?  Não  estaria  eu  determinando  ao  leitor  o  contexto  no  qual  operava  se,

escrevendo como autora sobre o objeto de meu riso, afirmasse que enquanto me preparava a

produzir  significado  para  “elevador”  no  modo  usual  de  máquina  ascensora  de  carga,

terminara produzindo significado a elevador ao modo de veículos? Não!

Ao correr de olhos em minha escrita alguém poderia antecipar perguntar, mas afinal

“O que significa significado? ”. Esta questão pergunta por contexto: há alguém desejando

entender do que estou falando enquanto escrevo; e, se a enunciasse e eu estivesse lá, diria com

Lins, que: “ Significado de um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um

objeto, no interior de uma atividade. ” (LINS, 2012, p. 28). Então, porque não o declarei

antes? Lins  já  o fizera,  donde àquela feita  eu pensava  com o MCS,  e não  sobre  o MCS;

operava com ele não sobre ele.  Isto não é diferente se se pensa com outros objetos como

“elevador” enquanto se diz algo. Pensa-se com, usa-se: “Vá pela escada; eu vou de elevador. ”

Esperamos ser entendidos. E, às vezes pensa-se sobre, como quando um técnico nos fala a

respeito da manutenção do elevador. Neste caso a atividade não é a mesma, o contexto muda e

o significado do objeto “elevador” é produzido de outro modo. 

Em meu  modo de operar  com o  MCS no  interior  de uma  atividade de escrita,  eu

deveria  deixar  claro  ao  leitor  dela,  que  referência  ao  contexto  (o  meu)  é,  por  princípio,
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referência aquela direção que Lins designa de interlocutor. O interlocutor é “[...] uma direção

na qual se fala. [...]  ” (LINS, 2012, p.19) e que indica uma  crença de quem fala: “ [...].

Quando falo na direção de um interlocutor é porque acredito que este interlocutor diria

o que estou dizendo e aceitaria/adotaria a justificação que me autoriza a dizer o que

estou dizendo. ” (Idem, p. 19). E, essa justificação, segundo Lins, “ [...]. É apenas o que o

sujeito do conhecimento (aquele que o produz, o enuncia) acredita que o autoriza a dizer

o  que  diz. ”  (LINS,  2012,  p.21).  Aí,  já  convém lembrar  logo  que,  segundo  Lins,  “Um

conhecimento  consiste  em  uma  crença-afirmação  (o  sujeito  enuncia  algo  em  que

acredita) junto com uma justificação [...]. ” (LINS, 2012, p.12). 

Então, digo o seguinte: A partir  de uma narrativa oral na qual me constituí em riso

posso  operar  numa escrita produzindo significado  para um objeto  (o objeto do meu riso)

enquanto  escrevo  na  direção  de  LINS,  um  interlocutor,  e,  pelo  o  que  produzo  um

conhecimento (o meu) com justificação no MCS.  Sobre o interlocutor, direção na qual escrevo,

pensava eu ali convir sublinhar, que segundo Lins, “O interlocutor é um ser cognitivo, não um ser

biológico. ” (LINS, 2012, p.20). Logo, que não se deve confundi-lo com a pessoa uma vez que sou eu

quem o constitui enquanto escrevo ou falo. 

Ainda sobre conhecimento, Lins (2012) enfatiza àquele junto significar no MCS que a

justificação é constitutiva a um conhecimento. Isto me dizia que podia acontecer de se afirmar

algo em que se acredita, mas sem que uma justificação viesse declarada na enunciação, vez

que,  no  MCS, ela  é  apenas  aquilo  que  autoriza a  crença do sujeito  de um conhecimento

naquilo que afirma. E era exatamente isto  que eu lia  acontecendo àquela minha escrita de

“...enquanto  me  preparava  a  produzir  significado  para  “elevador”  no  modo  usual  de

máquina  ascensora  de  carga,  terminei  produzindo  significado  a  elevador  ao  modo  de

veículos ”. Nela, a justificação que eu tinha ao afirma-la não comparecia declarada. E isto me

parecia comum de acontecer no cotidiano das pessoas, quando tentam se comunicar falando,

gesticulando e dizendo coisas com alguma intenção às demandas de interação. “Vai chover! ”

Então, aí, se me pretendesse entendida na razão daquela minha escrita como expressão

de uma leitura plausível ao objeto de meu riso, seria bom que declarasse a justificação que eu

tinha  ao  afirma-la.  Isto  me  remetia  de  volta  a  questão  da  possibilidade  de  referência  a

contexto e com isto em mente me pus a pensar que o que faria seria,  a  posteriori daquela

escrita, realizar propósito de apontar ao leitor em que medida em minha perspectiva do MCS,

contexto embora insaturável e  não determinável de modo absoluto como requer Derrida à
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palavra escrita, ainda assim e sem que se oponha a isto, poderia ser referido, como requer o

MCS. E conviria que eu esclarecesse numa nota algo como: 

NOTA:  Por isso,  a  partir  da  leitura  do Modelo  dos  Campos  Semânticos:

estabelecimentos  e  notas  de teorizações,  de Lins,  primeiro  capítulo  do livro  Modelo  dos

Campos Semânticos e Educação Matemática: 20 anos de história, e, logo adiante, do Por que

discutir teoria do conhecimento é relevante para a educação matemática, quarto capítulo do

Pesquisa em Educação matemática: concepções e perspectivas, extraio aqui citações a Lins,

entrelaçando-as e  produzindo  uma leitura plausível sobre a  possibilidade de referência ao

contexto de minha escrita, e de certo modo, impossibilidade de saturação. Isto indica uma

análise de meu próprio processo de produção de significado para as noções do MCS, que

toma minha própria escrita a exemplo para relacionar contexto em geral, sua impossibilidade

de determinação absoluta nos termos de Derrida e possibilidade de referência, nos termos do

MCS. 

Então,  eu  seguiria  dizendo  ao  leitor,  em quê  referir  “elevador”,  “rodoviária”  e  o

próprio MCS, é necessário ao contexto de  o significado de um “objeto” de minha escrita.

Faria uma pergunta, uma consideração, narraria um episódio, e, depois, produziria sobre ele

uma minha leitura, através da qual, procuraria com base na consideração, oferecer à pergunta

uma resposta pragmática que viria na forma de uma imagem. 

A pergunta: 

– Por quais vias a justificação que alguém tem para dizer o que diz nos termos de uma

crença-afirmação, se constitui como uma possibilidade cognitiva para que a enuncie?

A consideração:  Quando  se  refere  a  interlocutor,  aquela  direção na qual se fala

enquanto se produz significado constituindo um objeto situado numa atividade – e no MCS

isto  acontece  quando  pessoas  interagem  para  se  comunicar  –  Lins  usa  dizer  que  “O

interlocutor é um ser cognitivo, [...]” (LINS, 2012, p.19) propondo que quando falamos ou

escrevemos, enunciamos algo na direção deste ser cognitivo que constituímos ao enunciar. Já

quando se refere a conhecimento – e no MCS isto acontece na enunciação – Lins usa dizer

que  “Interlocutores  são legitimidades.  ”  (LINS,  2012,  p.  20)  propondo  que  vamos  sendo

internalizados por elas no interior das atividades,  numa cultura. Usar talheres,  hashis ou a

ponta dos dedos em atividade de alimentação, por exemplo, encontra sua justificação numa
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cultura. Quer dizer, ali é assim e usa-se; e para dizê-lo estritamente em direção a LINS, se se

usa é legítimo, e o é porque se foi internalizado àquela legitimidade.

O episódio: 

Há muito tempo atrás, quase 20 anos, Lins escrevia: “Grosso modo, significado, para

mim, é o que a coisa é.” (LINS, 1999, p.86). E mais adiante, Lins (1999, p.86) especificava:

Não se trata  de  ali  estão os objetos  e  aqui  estou  eu  para a partir  daí  eu
descobrir  seus  significados;  ao  contrário,  eu  me  constituo  enquanto  ser
cognitivo através da produção de significados que realizo, ao mesmo tempo
em que constituo objetos através destas enunciações.

A partir  deste pressuposto  que Lins  inscrevia  ao  MCS ou,  melhor,  de uma  minha

leitura a partir dele, comecei a cogitar que do ponto de vista cognitivo objetos não existem a

priori da produção de significado para eles. Tudo acontece junto. E esse meu entendimento,

veio àqueles tempos, enquanto observava crianças brincarem com caixinhas de fósforo vazias,

movimentando-as no ar como se fossem aviões enquanto interagiam. Foi então que “realizei”!

O que Lins escrevera estava ali, bem na minha frente: significado é o que a coisa é; a um só

tempo um ser cognitivo se constitui enquanto produz significado constituindo essa coisa (um

objeto com o qual pensa)! Isto  fez sentido para mim naquele momento na experiência de

convívio  com  meus  filhos.  Foi  aí  que  passei  a  acreditar  mesmo.  As  citas  tornaram-se

justificação para mim,  embora antes de lê-las ainda não soubesse que o que eu presenciava

todos os dias naquelas brincadeiras podia ser lido em base a elas. Comecei a operar ler de

outro jeito o que estava acontecendo enquanto as crianças brincavam; um que me permitia

dizer – por acreditar efetivamente também, que significado é mesmo o que a coisa é – que os

gestos que as crianças faziam com as caixas de fósforo no ar, os sibilos que produziam, o que

diziam enquanto interagiam,  era para mim um exemplo ao que Lins (2012)  referia  como

modos de produzir significado.  No caso, eu lia  ali um modo de produzir  significado para

“caixa de fósforo” em relação a “avião”.

A minha leitura com o MCS deste episódio era que ali, a partir das escritas do autor

Lins, um novo interlocutor, um ser cognitivo, LINS, me surgia como possibilidade cognitiva

ao mesmo tempo em que oferecia justificação (citas acima) que me autorizava a dizer coisas

novas nas quais passei a crer e afirmar. Comecei a enunciar por exemplo que, então, do ponto

de vista cognitivo, sujeito e objeto não se separam; que  então, realidade é aquilo que um

sujeito  cognitivo  constitui  fazendo  e  dizendo  de  ‘realidade”,  numa  situação;  que  então,

pessoas se constituem em “mundos” (cognitivos) enquanto operam fabricando-os, produzindo
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significado, constituindo objetos em suas enunciações ao falar, gesticular, escrever, dançar, e,

nisso mesmo, já os habitando... Estas eram crenças-afirmações novas, para mim.

Ainda em minha leitura do episódio acima com o MCS, seria bom que dissesse ao meu

leitor, que a partir daquele modo de ler o que as crianças faziam e diziam enquanto interagiam

naquela brincadeira – leitura esta que tinha para mim justificação naquela cita de Lins – me

dei a perceber que eu mesma vivia aquelas minhas novas enunciações no  sentido de uma

diferença,  diferença como  experiência em relação a outras crenças-afirmações (não menos

legitimas) que ainda me eram possíveis enunciar com  justificação noutras teorias (há teorias

do conhecimento nas quais sujeito e objeto se separam...); fui sendo internalizada por uma

legitimidade do MCS.

Eu devia  dizer  ao meu leitor, que com base  naquela nova crença  que Lins  (1999)

oferecia – a de que significado é o que a coisa é para o sujeito que o produz – aos poucos, a

medida mesma em que aqui e ali realizava ler um algo mais acontecendo ou já acontecido em

interações do meu dia a dia ordinário – em sala de aula de educação matemática ou muito

além dela – com justificação noutras tantas citas a Lins, fora eu colecionando exemplos de

meu próprio processo  de produção  de significado ao  que me  parecia estar  acontecendo  e

formando certo repertório e  passando devagarinho a enunciar coisas novas em atividades ou

situações  de  interação  diversas  do  dia  a  dia,  a  exemplo,  em  cursos  de  formação  de

professores, pedagogia, matemática. 

Nestas situações e lentamente minha ação didática começava a mudar, a se deslocar

para um outro lugar. Tratava-se da produção de  um outro conhecimento, o meu. E se eu o

produzia  enunciando  estas  e  outras  crença-afirmações  novas  com aquela  justificação,  era

porque  a  partir  de  minha  leitura  àquelas  citas  eu  mesma  me  constituía  como  a  um ser

cognitivo produzindo significado a partir delas de um modo diferente do que usava produzir, e

constituindo outros objetos na enunciação (falada e escrita) que antes ou não existiam para

mim, ou eram diferentes. E as enunciava naquela uma direção LINS que eu constituía com

justificação no MCS, ou em minha leitura dele, e que acreditava irem na mesma direção em

relação  àquela,  que  me  parecia ser  a  que  o  autor  Lins  escrevia  naquelas  citas;  por  isso

também, acreditava, seriam aceitas.

Aqui, esperançosamente, já teria eu alcançado oferecer ao leitor uma imagem de como

lia com o MCS processos de internalização de legitimidades acontecendo e, ao mesmo tempo,
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ao  fazer  exemplo  de  uma  via  pela  qual  uma  justificação  no  MCS  se  constituíra  em

possibilidade cognitiva para mim, houvesse eu respondido àquela pergunta inicial. 

Agora eu já poderia voltar a perseguir a questão do contexto que fundamentaria aquela

minha escrita e – não custaria repetir – a propósito de apontar ao leitor em que sentido  em

minha  leitura  na  direção  de  LINS  para  o  MCS,  contexto embora  insaturável  e  não

determinável de modo absoluto como requer Derrida à palavra escrita, e penso eu, à palavra

falada, gesticulada, também, ainda assim, e sem que se oponha a isto, poderia ser referido,

como requer o MCS.

Ao  dizer  de  conhecimento Lins  afirma  para  os  termos  do  MCS  que  “  Todo

conhecimento é verdadeiro (para quem o produz),  simplesmente porque a legitimidade da

enunciação  foi  antecipada”.  (LINS,  2012,  p.16).  Ou  seja,  a  internalização  de  uma

legitimidade é a condição de possibilidade para que um interlocutor possa ser constituído;

aquele,  que  de  acordo  com  o  MCS  quando  falamos  ou  escrevemos  dizendo  coisas,

constituímos  como  uma  direção;  interlocutor  também,  que  nos  termos  do  MCS  é  uma

legitimidade a qual fomos internalizados no interior das atividades de uma cultura e que por

isso mesmo,  agora,  podemos  antecipar  (legitimidade)  e  constituir  (interlocutor)  ao  dizer,

falando, escrevendo, o que enunciamos.

No MCS, justificação ao conhecimento é, para aquele que o produz, um algo que crê

autorizá-lo a dizer o que diz. Em Lins (2012) pode ser um livro, filme, professor, teoria. Mas,

se tais coisas transitam na cultura em modos legítimos de produção de significado (LINS,

2012) nas atividades das práticas sociais e, como no MCS, cada pessoa como ser biológico,

constitui-se na enunciação como um ser cognitivo enquanto age no interior de uma atividade

produzindo significado para um objeto (LINS, 1999), então, é razoável entender, que modos

legítimos de produção de significado a um objeto,  precedem a constituição  de um sujeito

como ser cognitivo numa atividade. 

Se de um lado, alguém versado numa atividade já sabe dizer ou fazer isso ou aquilo no

interior dela pois antecipa-lhe a legitimidade, e de outro, alguém recém iniciado pode ainda

não saber que aquilo é legítimo ali, e antecipa-lhe outra, para mim, este é o espaço em que no

MCS a diferença de modos de produção de significado pode ser sentida, desejada, festejada e

em que uma legitimidade pode aplicar-se ou não a um certo modo de produção de significado

a ser negociado. 
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Assim e por isso, este é para mim, um espaço de possibilidade no qual a internalização

de uma certa legitimidade pode acontecer. Uma pessoa que ainda não haja sido internalizada à

legitimidade de um certo modo de produção de significado na constituição de um objeto no

interior de uma atividade, há antes que topar-se com ele nas formas materiais e de organização

social de alguma prática da cultura em interação com os outros. Digo isto, porque em minha

leitura ao MCS é no interior de uma atividade, que objetos ganham existência na constituição

de seres cognitivos nas enunciações, enquanto pessoas dizem coisas pensando com e sobre

eles junto a outras. 

Mas, o  que cada uma diz  ou parece dizer, pode não ser  aceito  por outras já  mais

versadas na atividade. E, para mim, se isso acontece é porque a justificação que autoriza a

estas dizer ou fazer o que dizem ou fazem numa atividade, não as autoriza a dizer ou fazer

aquilo que lhes pareça ser o que aquelas estejam dizendo ou fazendo nesta tal atividade. E, se

um sujeito deseja manter-se nela, ou, na expressão de Lins (2012) “ser pertencido a cultura”,

então resiste e permanece tentando interagir, errando, até alcançar operar àquele modo que

Lins  (2012) refere como  modos legítimos de produção de significado para um objeto,  no

interior de uma atividade.  

Assim é, que se por um lado, ao escrever tenho a sensação de que o contexto no qual

me  constituo  é,  como  se  fosse,  “determinado  e  absoluto”,  ao  menos  para  mim  e  um

interlocutor que constituo identificado ao autor Lins do MCS, por outro, aos propósitos do

leitor em leitura ao que escrevi, este meu contexto não é determinável de modo absoluto. Pode

acontecer à leitores de minha escrita antecipar a legitimidade do que digo numa outra direção,

diferente daquela na  qual  me  constituo  escrevendo.  Quer  dizer,  a  partir  de  minha  escrita

enunciarem algo na direção de um outro interlocutor, na qual se fabricam diferentemente num

outro modo de produção de significado a um objeto; constituem-se, pois, noutro contexto, por

igual, legítimo. Sobra espaço à diferença de modos de produção de significado para o objeto

daquela minha escrita, o riso, meu conhecimento dele e, portanto, sobra espaço para um outro

contexto no qual um outro objeto, diferente, poderia ser produzido. 

Isto, me remete aquela  uma atividade no interior da qual Lins (1999) define, que o

significado de um objeto é produzido naquilo que efetivamente se diz. Nisto e, por suposto, há

enunciação. E, em havendo demanda à interação, há demanda à “comunicação”; e não só

escrita, também, a falada, gesticulada, desenhada, cantada, performática, etc.



46

Diferentemente  a  proposta  de  Derrida  de  deslocar  a  escrita  da  categoria  de

comunicação tradicionalmente entendida como transmissão de sentido, Lins (1999, 2012) cria

um cenário no qual inverte o sentido tradicional de transmissão que se segue a crença de

pessoas falando para pessoas.

Lins (1999, 2012) oferece outra crença: a de pessoas falando, escrevendo, gesticulando

para um  ser  cognitivo  (aquele um interlocutor, a  direção  na  qual operam) que cada qual

constitui ao enunciar algo e, nisto mesmo, se constituindo como sujeitos cognitivos no interior

de uma atividade, na presença física ou virtual de outras pessoas. Em base esta crença Lins

(1999,  2012)  substitui  a  tradicional  noção  de  comunicação  firmando  noção  de  espaço

comunicativo  do  MCS,  um  processo  de  interação  que  pode se  estabelecer  (para  ele  a

“comunicação”  não  está  garantida  a  priori  da  atividade)  no  interior  de uma  atividade,  à

medida em que sujeitos cognitivos pensam com e sobre objetos, na direção de um mesmo ser

cognitivo (interlocutor). 

Neste sentido de “comunicação” no próprio esforço ao estabelecimento de um espaço

comunicativo – supondo a princípio que sujeitos cognitivos desejam se comunicar, falar sobre

mesma coisa, ou pensar com mesmos objetos – o contexto no qual o significado de um objeto

está sendo  produzido  oferece  para mim,  ares claramente dinâmicos,  no  interior  do MCS.

Aquela  sensação de o contexto no  qual me constituo, ser, como se fosse,  “determinado e

absoluto”, pode se dissipar a medida em que a partir do que enunciei, alguém enuncie algo

para o qual eu produza  outro significado em relação ao objeto que anteriormente constituí.

Entra  com força  aí,  aquilo  ao  que  Lins  denomina  campo semântico:  “Um  processo  de

produção de significado, em relação a um núcleo, no interior de uma atividade. ” (2012,

p.17) e onde “O núcleo de um campo semântico é constituído por estipulações locais, que

são, localmente, verdades absolutas, que não requerem, localmente, justificação. ” (2012,

p. 26). 

Para fins de análise daquela minha atividade de escrita, diria que o campo semântico

no qual eu operava escrever na direção de um interlocutor LINS, tinha em seu núcleo, as

noções do MCS; ou melhor, um conhecimento que produzi delas em meu modo de produzir

significado ao MCS (um objeto) no interior de muitas outras atividades,  mas, que naquela

atividade, no instante mesmo daquela escrita não precisaria justificação. Eu operava de uma

forma idealizada. Imaginava um processo ficcional de interação na qual para aquela escrita

meus leitores e eu interagíamos. Cada qual constituindo-se na enunciação como eu, operando
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produzir  significado  para um objeto “riso” em relação  ao mesmo núcleo. E, naquele meu

contexto eram as noções de Lins (2012) para o MCS – “interlocutor é uma direção na qual se

fala”; “justificação é constitutiva a um conhecimento”; “espaço comunicativo é um processo

de interação no qual interlocutores são compartilhados”; etc – Naquele meu mundo perfeito

então, por instantes,  ao menos enquanto escrevia,  parecia,  como se fosse,  operarmos num

mesmo campo semântico; parecia nos entendermos. Mas, pensava também com outros objetos

(elevador, carro, ônibus, trem). Eles também funcionavam para mim de acordo com as noções

de elevador,  carro,  ônibus,  trem,  que tenho;  o  conhecimento que produzo deles em meus

modos de produção de significado para cada um no interior de diferentes atividades, mas que

de novo, àquela atividade de escrita, naquele instante, não precisaria de justificação para mim.

Não é por nada que não explicara o que fosse “elevador”, “carro” e etc. Tudo se passava como

se  leitores ao  desejarem interagir  a  partir  daquela  escrita,  operassem comigo  num campo

semântico em relação ao mesmo núcleo, o das leis, regras, imagens, esquemas com os quais

eu operava com tais objetos. E o uso que fazia destes objetos, o modo como operava com eles,

eu já  sabia de um universo de experiências com e sobre eles no interior de atividades nas

quais alguma interação acontecera, ao viajar, estudar, assistir a um filme, aprender nas aulas

de física, etc. 

Estas leis e regras de uso de um objeto e com às quais se opera a fim de interação, Lins

parece referir no núcleo de um campo semântico. O núcleo é uma parte central a análise de

uma interação com as noções do MCS, por exemplo, quando Lins (2012, p.12) nos sugere:

Imagine que há pessoas falando sobre equações como 3 x+10=100 , e
que elas falam de tirar ou juntar dos dois lados, de repartir em 3, etc. Elas
parecem estar operando em  um  campo semântico que tem em seu núcleo,
neste momento,  balanças de dois pratos (suas imagens, suas propriedades,
diagramas,...).

Assim, lá, ao escrever palavras, como “elevador”, “veículo”, faço uma referência geral

a contextos em que eles são úteis como instrumentos às atividades humanas. E assim fazendo,

deixei o leitor sem auxílio para saber o que seria a especificidade de tudo aquilo que eu posso

dizer de elevador e veículo em diferentes situações à guisa de suposta determinação de o meu

contexto. Então, como pode saber que contexto é esse? Não lhe deixo outra alternativa senão,

com base no universo de sua experiência, enquanto lê minha escrita, constituir-se antecipando

produzir significado a um objeto elevador, em relação a algum contexto, o seu. Então, aí, pode

sobrar  demanda  a interação  no  espaço  de  possibilidade  à  diferença.  É  neste  sentido  que

entendo,  que apesar  do  contexto da escrita,  e  também da fala,  gestos,  desenhos, etc.,  ser
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insaturável e não determinável de modo absoluto, poder, contudo, ser referido como requer o

MCS.

Talvez, por isso, Lins tenha precisado situar os processos de produção de significados

definindo que: “ Significado de um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de

um objeto, no interior de uma atividade. ” (LINS, 2012, p. 28). Aí, produção de significado

fica situada a uma atividade e supõe enunciação. É que atividades no MCS, acontecem em

contextos e, lembrando Leontiev, se pode envolver uma só pessoa operando instrumentos em

torno de um objetivo, como eu em minha escrita, pode envolver também, mais de uma agindo

em torno de uma necessidade comum, como uma interação a partir dela. De todo modo, no

MCS, a condição sine qua non para que haja produção de significado para um objeto, é haver

algum tipo de enunciação escrita, falada, gesticulada, desenhada, cantada, musicada, etc.

Neste sentido, referir um contexto parece remeter também, a referências no interior de

algum campo semântico no qual eu acredito que um objeto esteja sendo constituído através da

produção de significado para ele no interior de uma atividade. Mas, esse objeto pode não ser

aceitável para mim nos termos da atividade na qual eu acredito estar me constituindo junto

com outros, tentando interagir. Também, considerar dizer da transformação que um objeto X

sofre quando é constituído através da produção de significado em referência a outro contexto,

noutro modo de produção de significado para ele. Aí, muito embora eu possa designá-lo pelo

mesmo nome X, eles são objetos diferentes. De novo, sobra espaço para a  diferença  como

modos distintos de produção de significado. E se aqui, X é “riso”, acolá, noutro contexto, em

referência a outra direção, num outro campo semântico, poderia ser “ação didática”, como no

contexto da teoria  desenvolvimental do ensino, na direção de Davidov; ou no contexto da

teoria da educação matemática realística, na direção de Freudenthal; etc. 

No caso de uma escrita outra, que não a minha, eu como leitora posso a partir  dela

produzir significados constituindo objetos que são aceitáveis (ou não) para mim, em relação à

o contexto no qual me constituo para produzi-los. E para objetos que, a princípio, me pareçam

estranhos àquele meu contexto, mas que ainda assim, eu tenha intenção de saber do que é que

uma pessoa esteja falando, o MCS me sugere que dentro de certos limites (culturais) me é

sempre possível produzir o que Lins (2012, p. 23) denomina de uma leitura plausível:  “[...]

ela indica um processo no qual o todo do que eu acredito que foi dito faz sentido.  ” Isto é,

procurar por uma coerência,  em base de uma justificação, na qual aquilo me pareça fazer

sentido.
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No caso daquela narrativa oral, isto significou a posteriori de uma escuta me constituir

no exercício de uma escrita com intenção de produzir significado para, “Este aqui, leva prô

ônibus? ”, em referência a outro contexto; um no qual a enunciação disto fizesse sentido para

mim,  considerando  algo  que  eu aceitava  dizer  de elevador. Todavia,  ainda  assim alguém

poderia advertir aqui de que esse meu exercício de leitura plausível não torna a enunciação

daquele sujeito,  personagem da narrativa,  coerente ao contexto (algum que o leitor  esteja

considerando  agora).  Então,  ora  a  concluo:  encontro  uma  coerência  ao  acreditar  que  o

contexto no qual o sujeito personagem da narrativa se constituía, considerava existir acesso a

uma rodoviária a partir do subsolo do edifício. Verossímil e legítimo para um cidadão não-

nativo, embora pudesse não ser verdade ao caso do edifício em questão (!).

Pois foi assim, então, que por efeito de Lins e Derrida, realizei que contexto é coisa da

dimensão cognitiva; e tem a ver com os modos pelos quais se produz significado constituindo

um objeto  –  elevador,  por  exemplo  –  que  se  especifica  no  domínio  material  de  alguma

atividade.  

Assim,  eu experimentara me  preparar constituir  em dois  contextos distintos.  Como

seria possível dar conta disto? Voltei a pensar em legitimidades, aquilo ao que Lins (2012)

refere sermos internalizados pela cultura: “Nossos  interlocutores! ”. Lins propunha que vez

que interiorizados,  eles  passam a funcionar  como as  direções possíveis nas quais  alguém

poderia se constituir dizendo algo ao enunciar e, ao que realçava ainda, ser por isso mesmo (!)

legítimo nos termos de pelo menos um interlocutor, o ser cognitivo que este alguém constitui

conquanto dure em uma enunciação (LINS, 2012).

Se o riso era legítimo nos termos de um interlocutor que me oferecia pensar com e

sobre máquinas ascensoras, então o “Esse aqui, leva prô ônibus? ”, também era legítimo nos

termos de algum interlocutor que aquele sujeito, personagem à uma narrativa, constituía na

enunciação ao falar. Talvez, um que oferecesse pensar nos termos daquilo que até ali resultara

de uma célere primeira experiência na atividade de “andar” em veículos. E por mais estranho

que isto pudesse me parecer levando ao riso, para ele não era .... Então, deveria haver alguma

coerência..., apenas que naquele momento, não era a minha... E assim fiquei, até o dia em que

numa outra atividade me deparei com uma..., e que me parecia plausível; aquela na qual me

preparara a me constituir no contexto cognitivo de uma grande rodoviária.

Ali,  na pequena mesa  da cozinha, mais  do que em interlocutores já  internalizados,

aquela narrativa me dava pensar de novo em processos de internalização de interlocutores...;
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em como se chega a operar no interior de uma atividade segundo as legitimidades de uma

cultura, dizendo, fazendo coisas que a maioria ali entende e aceita; coisas que também diriam

ou fariam. Me dei a pensar de modo genérico sobre  aprendizagem e numa direção que eu

acreditava dada em Lins. Voltei.

Para mim, aprendizagem é o próprio processo de internalização de um interlocutor, em

pleno andamento. Assustei! Quem fala (?). Ninguém responde. Dou de ombros e prossigo em

cogito. Aprender é então, ensaiar produzir significado constituindo um objeto na enunciação

numa tal direção, que se por um lado crio,  invento e acredito ser a mesma de outros em

interação comigo numa atividade, de outro, está sujeita a legitimação destes outros, no interior

desta atividade.

Dito  àqueles  termos,  aprendizagem implicaria  um processo  que se  realizaria  tanto

melhor, por imersão às atividades de uma cultura através da interação com os outros. Aí, um

aprendiz,  por  suposto  desejoso  de  pertencer  a  ela,  já  de  início  ensaia  constituir-se  na

enunciação a partir das enunciações destes outros; ensaia seus modos de produzir significados

constituindo objetos em enunciações com os quais opera esperando ser entendido e aceito. As

crianças! Me ocorria coisas que as crianças dizem, fazem... 

Lembrei de algo que Lins (2012) dizia sobre sermos “imitadores imperfeitos”... Ali,

estava: página 16! Corri olhos sobre a escrita. Em minha leitura dela, era sobre a questão da

legitimidade. De um lado, Lins estava a considerar ali,  que ao se enunciar algo, fala-se na

direção de um interlocutor, na qual se crê que o que se diz pode ser dito com justificação igual

àquela que se tem para enunciar; e, de outro, Lins considerava que o que se diz pode ser

aceito ou não (LINS, 2012) Ali, ele deixava claro interessar-se àquele primeiro lado, mas fazia

considerações sobre o outro. Este remetia a questão da pertinência cultural..., m-hum...; aqui!

Bati o dedo à escrita miúda e espremendo os olhos à leitura da notinha de rodapé, li em

Lins (2012, p.16) que “ [...] graças ao acidente de sermos imitadores imperfeitos, criamos e

até imitamos ‘a nós mesmos’, quando percebemos o que resulta de um erro na tentativa de

imitação (particularmente comum com crianças mais jovens, mas não apenas). ”. Era isto! O

papel da imitação no processo de sermos internalizados pelas legitimidades de uma cultura.

Devolvi o livro a estante. Voltei a me acomodar à cadeira na mesa da cozinha. 

Enquanto secava o café escorrido sobre a mesa, me vem o Teco à lembrança; garotinho

de uns quatro anos, esperto, cheio de ideias, análises e soluções, que não gostava de futebol.

Colecionador de tampinhas, carreteis, palitos, caixas e todo tipo de material que pudesse usar
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para  fabricar  brinquedos;  eram carros  e  caminhões,  casas  e  edificações,  cidades  inteiras,

cenário de sua imaginação. Trocava tudo para desenhar no apertado espaço de uma folha de

caderno, mirabolantes esquemas gráficos, cheios de detalhes; verdadeiras engenhocas e mapas

de ação, que inventava. “Videogame de papel! ”, dizia. Desde cedo bem-falante, conta sua

mãe, que dia a dia ele incorporava uma quantidade gigante de novos termos a linguagem e

que  ela  se  divertia  imaginando  como  os  criava:  “dirijor”  –  motorista,  “eletrificador”  –

liquidificador, “imundação” – inundação, “paupedras” – pálpebras; E na imitação sofrível,

“ômisus” – ônibus, “camioete” – caminhonete, “cededela” – enceradeira. 

Teco  crescia.  Sua  mãe  sempre  dizia  que  ele  ia  se  dando  conta  dele  mesmo  nas

interações com os outros. Se corrigia, aperfeiçoava. Sendo assim, Teco inventava a si mesmo!

Ao tentar imitar se constituir em enunciação na mesma direção em que outros se constituíam,

ele se dava conta de si, naquilo que suas aventuras de imitação sofrível geravam na interação

para  ele.  Então,  corrigia  o rumo.  E  não  repousaria  nisto  a  condição  de  possibilidade  ao

irrompimento da consciência humana?

Todo dia, sempre à tardinha depois do trabalho, a mãe buscava Teco e as irmãs pouco

mais velhas que ele, na escolinha. A pequena escola assentada nos arrabaldes da cidade em

terra de chão batido, saía do meio das árvores entre gramíneas e arbustos, como pintura de

Monet, fazendo ver todas as aberturas das salas de aula em acesso direto ao pátio. Enquanto

atravessava o lugar, a mãe avistava adiante, vacas e carneiros que pastavam formais enquanto

galinhas, em convivência menos pacífica disputavam lugar num buraco de passagem à horta,

sob  um  frágil  cercado.  De  concepção  laica  e  construtivista,  as  professoras  da  escola

ensinavam cooperação  e  boa  convivência  entre  as  crianças  nas  atividades  do  dia  a  dia,

estimulando o uso de expressões como por favor, com licença, muito obrigada e me desculpa.

Na porta da sala, enquanto via o filho brincando com os amigos, a mãe conversava com a

professora:

- “Boa tarde, professora Lenise. Como foi o Teco, hoje? ”

- “Boa tarde, mãe. Ah ele foi muito bem! Hoje em especial me fez rir muito de mim

mesma! ”. 

- “E o que houve? ”, pergunta a mãe já pré-disposta a rir também.

- “Pois estávamos numa atividade de produção de desenho coletivo; todos no chão,

debruçados em torno da mesma cartolina, munidos com lápis de cor e as crianças discutindo e
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desenhando sobre como cada uma via o que havíamos feito na horta, hoje. Lá pelas tantas, o

Teco pede para ir  ao banheiro e eu o liberei.  Quando ele se levantou e começou a andar,

percebi que o cadarço do tênis havia solto num dos pés. Então o chamei de volta explicando

que precisávamos amarrá-lo para que não caísse. Ele voltou, me alcançou o pé e me observou

amarrá-lo. Assim que acabei ele saiu às pressas, mas como não havia agradecido o chamei de

volta. Meio desconcertado, ele voltou. Então perguntei:

- ‘Teco, como é que se diz? ’ E o Teco em silêncio olhando vago para a parede. Insisti:

- ‘Como é que se diz, Teco? ’ E ele respondeu:

- ‘Não sei ’. Então, falei:

- ‘Sabe sim! Como não sabe o que nós aprendemos? Qual é a palavrinha mágica? ’ Ele

inclinou a cabeça para baixo fitando o tênis amarrado, em silêncio. Então, acentuei pouco

mais o tom da voz e perguntei de novo:

- ‘ A palavrinha mágica, Teco! Qual é a palavrinha mágica? ’ E ele, esticando os braços

em  paralelo  com as  mãozinhas  espalmadas  para  baixo,  balança  os  dedinhos  em  ondas

flexionando os cotovelos duas ou três vezes em direção aos pés, enquanto diz:

- ‘Abra-cadávora! ’ E sai correndo rumo ao banheiro”. 

Enquanto riam juntas sobre o ocorrido, a professora acrescenta:

-“E eu, fiquei lá parada, agachada, rindo de mim mesma e das certezas do mundo no

meu ofício. O Teco é de um outro mundo! ”, exclama a professora. E a mãe, recebendo em

abraços  o  menino  que  viera  a  porta,  despediu-se  agradecendo  a  professora  e  o  levando

consigo. 

Um dia, enquanto viajavam de carro com a família para visitar o avô acamado, conta a

mãe, que a conversa começou a girar em torno de doença. E o Teco tinha muito medo de ficar

doente. Queria saber tudo sobre doenças e o que é que a pessoa sentia; e também se morria. E

então, ela começou:

- “Uma doença de estômago, por exemplo, a pessoa pode ter dor de barriga, às vezes

diarreia...”

- “O que é diarreia? ” 

- “Diarreia é... ”. A mãe explicou. 
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-“Mas, daí a pessoa morre se esvaindo assim? ” Risos, muitos risos.

- “É, ..., mas aí, é só ela beber bastante água para se hidratar. Daí não morre”, disse ela

levando o filho a sério.

- “E o que é hidratar? ”, perguntou o menino.

- “Hidratar é beber bastante água...” responde a mãe em círculos.

Conversa vai, conversa vem, muitas doenças, sintomas, perguntas depois, diz a irmã

mais velha:

- “... E nem te preocupa, Teco, a doença do vovô é só depressão e o que ele sente é

tristeza”

- “Mas, a doença do vovô não é depressão, gente! ”, exclama a mãe; e mais que ligeiro,

antes que ela pudesse explicar, o Teco pergunta:

-“É de que então? ” E o riso estourou nos vidros do carro. 

O riso..., que pode funcionar como evidência de que algo não está bem, de que o que

se diz não é legítimo naquela situação... aqueles outros da cultura já internalizados por um

interlocutor que compartilham e que dão a direção na qual enunciam...

Voltei a pensar em Emma.

“ [...] tão diferente que nem parece que a gente vive no mesmo mundo”. Ao que Emma

referia por “mundo”? Seria a Terra? E se fosse, como entender o “tão diferente”? Será que ela

operaria  na  crença  da  existência  de  outros  planetas?  Estaria  considerando  outras

possibilidades de formas de vida? Lá, onde as coisas aconteceriam de modo tão diferente aos

da  vida  aqui;  em  particular,  aquele  planeta,  tão  mais  coerente,  onde  a  Flor  de  Natal,

floresceria de fato, no Natal? Eu acreditava que não. 

Eu queria poder dizer sobre aquele mesmo mundo ao qual Emma se referia e que eu

havia estranhado; não parecia o meu; como ela poderia afirmar que era o mesmo? Lembrei do

Romulo, dizendo que em termos de funcionamento cognitivo o caminho natural dos seres

humanos  é  divergir  e  que,  se  chegamos  a  convergir  é  porque  nosso  desenvolvimento

intelectual,  no  sentido  discutido  por  Vygotsky, acontece na  medida  em que vamos  sendo

pertencidos a dada cultura.  
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Voltei a pensar no mesmo mundo de Emma, não como planeta, mas em termos de um

lugar cognitivo, nem melhor, nem pior, que o meu; só diferente. Eu sabia que ela estava lá,

“em algum lugar”, na expressão de Lins (1999). E eu queria muito encontrá-la. Me via numa

atividade como a do arqueólogo, motivado a produzir o todo coerente de uma cultura perdida,

diferente  da  sua;  lendo  sobre  vestígios  de  objetos  e  nos  termos  de  quem ele  constituía

interlocutor legitimo nela enquanto os lia; explorando a materialidade arqueológica de um

campo  rico  de objetos dessa  cultura,  cujas  crenças,  valores,  hábitos,  costumes,  tradições,

convenções simbólicas e  história  se havia  perdido; seguindo  rastros,  encontrando  objetos;

analisando suas formas, arte e matéria, adivinhando suas funções e usos, coerente as crenças;

relacionando-os e inferindo modos de vida de um grupo, de outro, imaginando interações,

atividades e práticas sociais acontecendo condicionadas aos recursos de seu meio ambiente

natural e de possíveis entendimentos sobre sua ordem. Fazendo mundos..., ou melhor, versões

de mundo, como diria Nelson Goodman.

Me dei a abrir caminho na direção de Emma; a tentar produzir uma leitura plausível

sobre os modos de produção de significado pelos quais ela constituía os objetos com os quais

pensava enquanto falava e interagia nas práticas daquele seu  mesmo  mundo; lá, onde eram

legitimados e socialmente compartilhados, em diferença ao meu. Comecei a escavar naquele

lugar cognitivo onde Emma operava na certeza de que um objeto – Flor de Natal, acontecia,

apenas em dezembro. Quis entender de seu estranhamento cognitivo naquele dia, quando essa

ordem fora subvertida por observação, numa experiência cotidiana, e pela qual constatou a

flor acontecendo fora da época que tomava por certa. Me propus a entender a legitimidade

daquele seu espanto – “... em julho? ”, produzindo para ele, uma leitura plausível e, ao cabo...,

positiva. 

E uma leitura plausível é a de que por esse nome, Emma conhecia algo além do objeto

ao qual “flor”, em geral, nomeia; ao enunciar Flor de Natal, Emma acreditava: “Esta flor é de

Natal”. Aprendemos que o predicado atribui característica ao sujeito na frase. Assim, era uma

flor  de Natal e  não uma flor  de Maio;  e  isso a  caracterizava. Mas, no  caso de Emma,  o

predicado poderia funcionar também como uma justificação – não justificativa – ao nome da

flor. Assim, era uma flor de Natal – da cultura cristã, e não, uma flor de Lotus – da hindu; e

isso a legitimava. Ainda, na cultura ocidental, o Natal acontece em dezembro. E isso é uma

verdade absoluta que Emma estaria localmente estipulando. Com base nesses argumentos,

seria  legítimo  a  Emma  supor  que  a  Flor  de  Natal,  florescesse  na  época  do  Natal,  em

dezembro, apesar de, de fato, florescer  in natura em meses de inverno; fato que Emma não
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conhecia,  daí seu estranhamento. Além disso, o grau de certeza em sua própria suposição

aumenta,  quando  consideramos  que  na  cultura  de  Emma,  sul  do  Brasil,  em dezembro,

floriculturas lotam prateleiras com vasos de Flor de Natal, podendo fazer crer safra de época.

Alguém aqui, talvez objetasse com fundamento lógico, que Emma creria então, que toda flor

de dezembro é flor de Natal,  como a Hortênsia, por exemplo, igualmente abundante nessa

época. Assim, não poderia as diferenciar. 

Mas produzir uma leitura plausível de um ato de enunciação que surge numa atividade

tão cotidiana e familiar como é a de aguar as plantas e que se cruza com uma prática social,

não menos familiar, como é a comemoração do Natal em certas culturas, é tarefa que não se

pode furtar a considerar o poder dos símbolos na constituição das formas de pensar, agir e

sentir dessas culturas.  Assim, a flor em questão, tomada por um lado, em sua forma estrelada,

com camadas  de  folhas  vermelhas  estreitas,  duas  ou três  vezes  mais  compridas  que  sua

largura, pontiagudas, em raios, ao redor de um núcleo amarelado, e tomada por outro, em seu

ambiente nativo, o México, crescendo numa região onde dezembro é mês de inverno propício

a sua floração, sugere condições que geram possibilidade a cultura cristã local, ao comemorar

o Natal na mesma época, tomá-la por referente a Estrela de Belém; e é precisamente esse o

significado que materializa nessa flor, um dos símbolos de Natal; de fato, é aquele que mais

propriamente funcionaria como justificação ao seu nome –  Flor de Natal,  que veio a ser

compartilhado na cultura cristã de outros países, inclusive naqueles em que dezembro é verão

e,  aos  quais,  foi  transplantada,  adaptada  ou  artificialmente  produzida.  É  nesse  contexto

cultural cristão que Emma é pertencida a Flor de Natal. Respondendo ao argumento lógico

objetado, seria impossível a Emma dizer que toda a flor de dezembro é flor de Natal, mas bem

plausível que ela pensasse que essa flor florescesse só em dezembro, porque é  de Natal e,

como consequência, estranhá-la, ao vê-la florescendo em julho.

Ao cabo, uma leitura positiva: embora haja quem diga que a Flor de Natal floresce in

natura em meses de inverno, como dezembro, no norte do México, ou julho, no sul do Brasil,

e que diga faltar a Emma saber disso, eu digo, que se pode dizer também, que a flor de Natal,

com significado  de  Estrela  de Belém,  é  coerente aos símbolos  de fé  nas  culturas cristãs

ocidentais, que por tradição, celebram o Natal em dezembro. Assim, flor de Natal, árvore de

Natal,  presépio  de  Natal,  peru de Natal tem significados que caracterizam objetos nessas

culturas e com os quais seus membros pensam, sentem e agem num certo campo semântico.

Compõe-se aqui, uma coerência plausível ao todo da enunciação de Emma e que eu acredito

que estava sendo dito por ela; uma leitura positiva, que se opõe aquela anterior, por falta. 
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Retirei os óculos e os deixei a mesa; cotovelos apoiados, mãos cerradas massageando

os olhos por alguns instantes. Voltei a buscá-los,  mas com a vista desfocada e em meio a

imagens turvas, tateio; encontro a ponteira de uma das hastes, visto-os novamente e o foco

acontece. Imaginei o MCS como par de óculos; lentes cognitivas emprestadas pela autoridade

de um autor, LINS, e  pelas quais,  eu podia ler  versões de mundo como essa,  na qual eu

constituí Emma. E usá-lo era produzir na prática, uma leitura plausível a partir do resíduo de

enunciação dela. Me pôr em processo de conhecimento produzindo significados na direção de

uma Emma cognitiva que eu constituí como interlocutora, como uma autora daquilo que eu lia

e, para quem eu acreditava que o conjunto do que havia sido dito, era coerente, e que fazia

sentido naquele  mesmo mundo  ao qual ela se referia; aquele,  que para mim estava perdido

para sempre, mas ao qual,  e ao meu modo, fiz  uma versão, nos termos da Emma que eu

constituí. 

Estava  ali,  a  pensar  leitura  plausível  em termos  de  uma  atividade  cognitiva,  cujo

motivo é conhecer  a legitimidade pela qual uma coerência  se constitui entre uma crença-

afirmação e a justificação que possibilita a alguém, num ato de enunciação, dizer o que diz; e

me dizendo que eu deveria me perguntar sempre por legitimidades – no mundo de Emma o

nome “Flor  de  Natal”,  crença-afirmação  de  que “Esta  flor  é de  Natal”,  é  legitimada  na

justificação  de  que  “Significa  a  Estrela  de  Belém,  símbolo  do  Natal,  que  acontece  em

dezembro,  quando  ela  floresce”  –  quando,  num  zoom  out,  vi  a  mim  mesma  em  meu

movimento de produção dessa leitura.

Ao produzir uma leitura plausível, nos termos da noção de comunicação do MCS, eu –

o  leitor,  Regina,  que  se  sabe  ser  cognitivo,  produz  significados  a  partir  do  resíduo  de

enunciação produzido por ela – um autor, Emma, que constitui como outro ser cognitivo e, o

qual, considera operar, eventualmente, na direção de um outro interlocutor diferente do seu. 

Assim me pus nessa atividade. E como ser cognitivo é um ser cultural, no sentido de

que a mente opera internalizada as formas socialmente produzidas nas práticas, eu havia de

pensar com essas formas, esperançosamente, descentrando daquelas que me eram tão caras,

naturais e familiares, para operar noutras mais produtivas, parecidas às de Emma. Eu pensaria

como Emma, e de tal modo, que em algum momento eu passaria a dizer coisas do modo como

ela diria e com as legitimidades – justificações, que ela aceitaria. Eu teria me descentrado de

minhas habituais formas de pensar, e de um tanto, que em algum momento entraria no mundo

de  Emma;  eu  me  tornaria  sua  interlocutora  no  stricto  sensu  cognitivo  e,  como  tal,  nos
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entenderíamos.  Eu a teria  encontrado. E nessa viagem ao mundo de Emma,  mais  do que

chegar a algum lugar antes desconhecido – cognitivo, importava aprender sobre diferença; as

pequenas  como  diz  o  Romulo,  que  nos  escapam;  não  as  grandes  como  aquelas,  entre

ideologias.  Diferença não  é  da  ordem da tradução.  A esta,  importa a  correspondência  de

significados  do  tipo  que  produz  equivalência  aos  sentidos  (o  que,  não  raras  vezes,  é

impossível). Aquela, é da ordem do processo pelo qual produzimos significado constituindo

os objetos com os quais pensamos e dizemos o que dizemos. Ao  longo de sua existência,

Emma fora pertencida a uma cultura – a um determinado conjunto de práticas sociais e seus

particulares modos de produção de significado. Flor de Natal significa a Estrela de Belém,

símbolo  do  Natal,  que  é  em dezembro,  quando  ela  floresce,  creria  Emma,  com base  na

autoridade de uma cultura cristã que empresta legitimidade ao que ela diz.  

Talvez, Emma dissesse de flor, também assim: “Esta é um girassol, porque gira com a

luz do sol”; “Esta é uma boca-de-leão, porque parece a boca de um leão”; “Esta é uma onze-

horas, porque abre às onze horas”, mas agora, com base noutras legitimidades; “porque meu

avô me disse”, ou “porque meu professor mostrou”, “porque o jardineiro me fez ver”. Então,

justificação pode, mas nem sempre se reduz a justificativa; justificação não é legitimação –

tarefa de verificar se uma razão justifica ou não uma asserção verdadeira num mundo, feita na

autoridade vigia do portão de entrada, do que pode ou não ser dito  lá  dentro; e,  sim,  é a

legitimidade que autoriza alguém a dizer o que diz, é a condição de possibilidade de dizer o

que  se  diz,  e  que,  nisso  mesmo,  já  implica  um  mundo. E  é  aí,  que  não  se  trata  de

conhecimento como questão de “a verdade” numa crença  a priori  de “o mundo” objetivo,

comum a todos os seres humanos, já que a ele, nos termos de Goodman, se é que existe, não

temos acesso direto, a não ser por representação simbólica (GOODMAN, 1978). Mas isso se

dá na cultura. Nos termos de Lins a cultura como conjunto de práticas sociais, é simbólica

justamente, nos modos de produção de significados legítimos e pelos quais elas zelam, na luta

pelo  poder  de controle das legitimidades (LINS, 2004,  2012).  Então, ao  fiat  lux  de Lins,

caberia  justapor,  ad  futuram  accessum.   A essas  alturas  me  dei  pensar  na  verdade  do

conhecimento  como  questão  do  domínio  de  validade  de  uma  certeza  que  se  estabelece

absoluta e localmente em coerência ao mundo que ela implica. 

Subitamente, dei por mim. Continuava ali sentada, imóvel, a olhar a fumaça do café

sair da caneca e o coração batendo forte no pescoço. Uma adrenalina me assaltara trazendo de

volta a cozinha, vertida no susto de uma verdade profunda: o Modelo  Teórico dos Campos

Semânticos era um modelo prático; uma ferramenta com a qual podia operar pela lógica de
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um certo campo semântico – o da cultura de Emma, católica – e de tudo o que podia ou não

ser  dito  lá,  ou  porque  não  existia,  ou  por  que  não  era  legitimável.  Um  método  de

conhecimento. Por isso eu não teria podido compreendê-lo propriamente antes – só em teoria

– até,  efetivamente,  usá-lo  assim,  como acabara de fazer. Era como aprender  a  andar  de

bicicleta,  pensei:  freia  lá,  pedala ali,  senta aqui...  Mas por mais que se saiba em teoria,  a

função  que cumpre  cada peça para compor o que pode uma  bicicleta,  é  efetivamente na

atividade – que, na direção de Leontiev, se constitui com base em necessidade e motivo, que

seja, a de andar de bicicleta para me divertir com amigos, que teoria e ações se conjuntam na

práxis de operação da bicicleta e, finalmente, se aprende a andar com ela: a sentar na bicicleta,

pedalar, pô-la em movimento, frear, devolvê-la ao repouso; é “bicicletando” que se aprende a

andar de bicicleta. E ao fazer isso, não se pensa mais sobre o que é, como se posiciona ou se

relaciona pedal, correia, roda ou outras peças que a compõe; as usamos sincronamente. 

O conjunto das noções que compõe o todo do que eu acredito que é dito nos termos das

noções que Lins estabelece ao Modelo  dos Campos Semânticos –  Conhecimento:  crença-

afirmação,  justificação,  legitimidade e verdade;  Significado: objeto; Comunicação:  autor,

texto,  resíduo  de  enunciação,  leitor,  interlocutor,  sujeitos  biológico  e  cognitivo;  Espaço

Comunicativo:  interação,  interlocutores  compartilhados;  Campo Semântico:  produção  de

significado,  atividade,  estipulação  local,  núcleo  nucleação,  silêncio,  impermeabilização;

Leitura  Plausível,  positiva:  enunciação,  estranhamento,  descentramento,  diferença (LINS,

2012) – por mais que eu o soubesse em teoria, a função que cumpre cada uma das noções para

compor o que pode o MCS, foi efetivamente na atividade de produzir uma leitura plausível

para uma enunciação que, acredito, ter conhecido um modo de ler mundo: posicionar objetos

estranhos ao meu campo semântico, num outro, onde seriam familiares. E posicionar seria

enunciá-los em proposição coerente a esse outro campo. Daí que era também leitura positiva;

positiva à lógica e a ordem dos objetos do campo semântico implicado pela proposição. Mal

comparando, eu estava passando a olhar a água no copo, e não mais, a que faltava para ele

ficar cheio,  e a considerar também, a possibilidade de nem enxergar água no copo; de me

encontrar  com enunciações  para as  quais  eu não  pudesse  produzir  uma leitura  plausível.

Decifra-me ou devoro-te: a paralisia dos colegas de Marieta. 

Me  dei  a  pensar  sobre  as  implicações  disso  tudo.  Pondo  o MCS em movimento,

aprendi um modo de ler mundo em versões plausíveis, não por falta; e isso era uma operação

sine qua non às necessidades e motivos de minhas atividades na linha do desenvolvimento

profissional de professores  de matemática;  aquela que mais  propriamente respondia meus
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estranhamentos a Piaget: por que o menino não aprende? Não podia me conformar em sentar

e esperar que isso pudesse ocorrer; se desenvolvesse – maturasse esquemas mentais – para, só

então, aprender isso ou aquilo; menos ainda, com os resultados de processos de alfabetização

que se assentaram às  crenças  desse mundo  epistêmico  biológico  no  qual,  inteligência  era

pensamento  matemático. Pobre Teco, a  palavrinha mágica era “muito obrigado ”; crença-

afirmação de gratidão no mundo do ofício da professora e, cuja justificação, digamos, em

valores de cooperação e respeito  mútuo nas relações das crianças entre seus pares e com

adultos, era legitima a uma cultura pedagógica construtivista que postulava desenvolvimento

do juízo moral na criança paralelo ao cognitivo: solidariedade, justiça, gratidão, honestidade,

responsabilidade,  verdade,  disciplina,  objetividade  e  outros  seriam  discutidos

espontaneamente pelas crianças, encorajadas pela mestre em toda oportunidade de interação

nas atividades planejadas e eventos do dia a dia. Ainda assim, a riqueza e originalidade com

que ele subverteu a ordem da enunciação esperada, objeto do cômico, foi notada por ela: “O

Teco é de um outro mundo”, conclui; o seu “abra-cadávora” – Abra Kadavra, na origem, o

Aramaico – era da ordem de uma lógica pessoal, particular ao lugar de onde ele falava : “Eu

crio  enquanto  falo:  amarrem-se  cadarços!  ”,  diria  ele,  em crença  anímica  as  intenções

daquele cadarço que teve vontade de se desamarrar e ao seu poder de controlá-la; fiat lux da

magia; teste empírico ao desejo de fé.  

Eu havia entendido que a justificação, constitutiva que é de uma crença-afirmação,

nem sempre participa da enunciação do sujeito  do conhecimento; e,  embora possa não se

constituir no resíduo de enunciação produzido por alguém, é o que o permite seja produzido –

foi o caso de Emma. Então, quando buscasse conhecer o modo pelo qual uma coerência se

forma numa crença-afirmação enunciada, admitiria justificações pelas quais, suponho, a torno

plausível no espaço comunicativo  de um mundo. E é nisto, que reside a possibilidade do

entendimento num processo de comunicação: em justificações que são legítimas nos termos

do interlocutor que constituímos como um autor daquilo que estamos lendo (LINS, 2012). 

Agora, se concordamos que nossa atividade cognitiva vai se especializando no uso de

certas linguagens  e  formas  de  pensar,  agir  e  sentir,  particulares  as  práticas  sociais  que

compõem uma cultura – religião, ciência, arte, educação, saúde, culinária, comércio, indústria,

agricultura, informática, devemos supor, que justificações, uma vez que dizem da base pela

qual uma coerência se constitui numa crença-afirmação enunciada, precisam ser produzidas

num cenário que leve em conta aquilo que seja culturalmente natural e familiar ao sujeito da

enunciação, e que nem sempre o é, ao leitor da enunciação. E é nisso que reside, por outro
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lado, a dificuldade do entendimento no processo de comunicação: justificações plausíveis em

ambientes cognitivos que nos soam estranhos. Isso, talvez, oferecesse uma resposta a questão

das “dificuldades” que  muitos estudantes  sentem numa atividade  cujo  motivo  é  aprender

matemática. Muitas pizzas e balanças de dois pratos depois, eles acreditam ter aprendido, mas

só até chegar na universidade, quando então, carregando as legitimidades daquele mundo da

matemática escolar e mais as da rua, entram no mundo da matemática do matemático, mundo

simbólico  estranho,  abstrato,  fechado  em definições,  estruturado  em proposições  que  se

concatenam deduzidas umas das outras, por demonstração, com base na lógica formal. Como

produzir  justificação  a  uma  crença  afirmada  numa  proposição  daquele  mundo?  Como

entender as bases de sua legitimação? 

 Olhei a porta de vidro da cozinha e vi o relógio azul royal pendurado na parede branca

da sala.  Sua forma derretia  na parede como que vencida a força pela ação  da gravidade.

Tempo  distendido  noutros  deteriorados,  implodidos  ao  mundo  surreal  de  Dali;  dobra  no

espaço-tempo histórico: persistência da memória, pensei. Os ponteiros vermelhos marcavam,

oito horas e eu precisava ir. Empinei o café já  frio,  vesti depressa o velho casaco de lã  e

sacando a mochila nas costas, me lancei a peito no Minuano, fechando a porta atrás de mim:

Até amanhã, Emma! A caminho da universidade pensava sobre a aula de logo mais à tarde:

natureza e função social do conhecimento matemático. Mas essa..., já é uma outra estória.

***

Aquilo que me passa...

... o modo como nos colocamos em jogo, no que se passa conosco. (LARROSA, 2009,

p.57). ... a experiência; miragem às ficções de mim mesma em leituras de mundo sob as lentes

do MCS; ensaio a criação de uma personagem; entidade protagonista que vai se constituindo

em narrativas às deslembranças de acontecimentos, compondo-se em cenas ficcionais à algum

cotidiano  comum,  nas  quais  outros  personagens  de  si  interagem  nalguma  situação,

produzindo-se em episódios no interior da alternância de diálogos banais do dia a dia, aos

quais não assegura comunicação e pelos quais a protagonista se tece a experimentar diferença,

vezes narrando-os em terceira pessoa, vezes em primeira; ora entre os outros de si, ora entre o

consigo de outros, às ficções de si mesma. Tratei de ensaiar a produção de um recurso, quiçá,

didático, na intenção de que o leitor pudesse se situar num meu lugar (cognitivo), projetando-

se em ficções de mim mesma e para talvez compartilhar comigo sob uma ótica do MCS, um

meu  modo  de  ler  diferença  como  experiência  de produção  de  significados  distintos  para



61

algum objeto através da interação em conversas não especializadas do dia a dia, entendendo

nisto mesmo, diferentes legitimidades. Refiro-me a possibilidade de um exercício de ler com

o MCS, mais para além da interação em sala de aula de matemática. Para tanto a narradora

apresenta, com recurso a noções do MCS,  leituras plausíveis que produz à interação entre

personagens em dois daqueles episódios – um num ensaio de produção de significado sobre o

riso, e outro sobre a flor de natal. 

No  primeiro,  a  narradora  põe-se  em  questão  num  processo  de  produção  de

conhecimento sobre o riso, o qual, com uso do MCS, desloca da posição de negação de uma

legitimidade, para através de uma leitura plausível, encontrar um contexto no qual um certo

processo de produção de significado para um objeto (“elevador”) encontra sua coerência. No

segundo, a narradora busca analisar do que é que uma personagem está falando ao estranhar

flor de natal florescer em julho. Nesta busca, encontra um modo de produzir significado à flor

de natal, que estabelece coerência a fala da personagem em base a outra legitimidade, que não

a da flora natural, e sim, a dos símbolos de uma festa cristã. 

O processo de produção deste texto, consistiu num ensaio com o objetivo de aumentar

sinergia  à  uma  ação  que  passa  por  este  estudo  e  segue  para  além de  seu  escopo,  num

movimento de pesquisa mais  amplo, longitudinal,  de campo bibliográfico, na temática da

produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos para a educação matemática, sob

uma  ótica  do  MCS.  Traços  deste  movimento  já  foram apresentados  no  prólogo  e  serão

encontrados adiante, na forma de um texto que resultou de algumas das ações de pesquisa já

realizadas. Este ensaio se justifica, a medida em que para a constituição de um interlocutor em

Freudenthal, Brosseau, Davidov – e no MCS, interlocutores são legitimidades as quais somos

internalizados, seria preciso encontrar um modo de abordar diferença para uma caracterização

de ações didáticas implicadas de teorias de educação matemática.  Como a experiência de

produção  deste  ensaio  teve  como  objetivo  dar  visibilidade  a  modos  de  produção  de

significado para um objeto, a propósito de entender legitimidades, então, a forma deste texto,

caracteriza ensaio a produção desta leitura.
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ENSAIO II

Sobre noções do MCS: uma leitura plausível às interações em 

Kaspar Hauser

__________________________________________________
Hay muchas maneras de imaginar los procesos que tienen lugar en el
ámbito de la pedagogía de las matemáticas. Más allá de la corrección
y la equivocación,  estas diferencias marcan maneras específicas de
conceptualizar no sólo la actividad cognitiva humana, sino también lo
que se percebe como «realidad» (LINS, 1997, p.39)1

Para as pessoas mais acolá dos muros da academia, grosso modo, público genérico do

qual  as  a  cá  quando  é  o  caso  da  produção  de  leituras  não especializadas  aos  moldes

científicos,  também são parte,  a obra cinematográfica produzida, roteirizada e dirigida por

1 LINS, R. C. Luchar por la supervivencia: la producción de significado. In: Uno. Revista de Didáctica de las
matemáticas. (Lenguajes Algebraico). n.14, pp. 39 – 46, octubre, 1997. Madrid: Graó, 1997.
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Werner Herzog, lançada na Alemanha em 1974, Jeder für sich und Gott gegen alle [Cada um

por si e  Deus contra todos] é  por certo aquela que nalgum ponto espectral entre ficção e

realidade oferece passagens ao caso Kaspar Hauser.

Nesta obra  de arte  do  cinema europeu  reconhecida  nos  anos  1970 com o  Grande

Prêmio do Júri em CANNES, o cineasta alemão Werner Herzog produz encarnar em película

cinematográfica (107’), uma mirada ao drama da condição humana em sua permanente luta ao

pertencimento (ou não)  a  algum  lugar que,  desde antes e  sempre,  é  cultural,  cognitivo e

situado no interior de práticas sociais (atividades). 

Esta é a leitura preferencial, o fio condutor do presente texto. Claro está que há outras

leituras  possíveis  ao  caso  Kaspar  Hauser  como  aquelas  que  se  verificam produzidas  na

literatura  corrente  do  campo  da  Semiolinguística2,  e  também,  Psicologia,  Sociologia,

Educação,  etc.  Mas,  essa produzi situada  ao  campo  da Educação  Matemática,  em minha

experiência de espectadora neste filme.

E a experiência é o que nos passa e o modo como nos colocamos em jogo,
nós  mesmos,  no  que se  passa  conosco.  A experiência  é  um passo,  uma
passagem.  Contém o “ex” do  exterior,  do exílio,  do  estranho,  do  êxtase.
Contém também o “per” de percurso,  do “passar  através”,  da viagem, de
uma  viagem na  qual  o  sujeito  da  experiência  se  prova  e  se  ensaia  a  si
mesmo. E não sem risco: no  experiri está o  periri, o  periculum, o perigo.
(LARROSA, 2009, p. 57)3

E assim é, que do que se passa por mim entre play on e play off, sujeito da experiência,

ou parafraseando Barthes (2012)4, em meio ao entrar e sair do filme, que resulta essa leitura. 

Quem negaria ao se tratar de sala de aula de matemática,  que às vezes ou mais das

vezes,  sobreviesse  ao  aprendiz  – com as  necessárias  adaptações – aquele  sentimento que

Emanuel Carrère (apud NAGIB, s/d)5 refere ao modo com o qual Herzog constitui os heróis

de suas histórias:  “[...] penetrados pelo sentimento eminentemente gnóstico de estarem no

mundo, mas não serem do mundo” (p. 102). 

Lins (2012), traz o caso de uma aluna que em prova usava perfeitamente o resultado de

que todo número real (diferente de zero) elevado a zero é um, mas apesar disto, secretamente,

ela continuava a acreditar que era zero. Múltiplos casos emergem assim agora mesmo em sala

2 Vide, por ex.: BLINKSTEIN, I. Kaspar Hauser, ou a fabricação da realidade. 9 ed., São Paulo: Cultrix, 
2003.
3 LARROSA, Jorge. Nietzsche & a Educação. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (119 pp).
4 BARTHES, Roland. Ao sair  do cinema. In:  O Rumor da língua. Leyla Perrone-Moisés (org.).  3 ed. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. (p.427-444)
5 NAGIB, Lúcia. Werner Herzog: o cinema como realidade. Rio de Janeiro: Estação Liberdade, s/d.
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de aula de matemática. Neste, como se fosse possível, uma “esquizofrenia” deliberadamente

voluntária  salvaria  a  heroína  em  luta  inglória  ao  pertencimento  num  mundo  (assentir

pertencer; ser pertencido; agir conforme as regras, costumes e tradições de um certo lugar pré-

fabricado:  a Matemática).  “A vida como ela é”, diria  Nelson Rodrigues;  e  caberia  aí,  um

sonoro “ali! ”.

Porque é ali, na sala de aula de matemática, em prova, que a aluna suspende o objeto

que constituiu produzindo significado a “potência de zero” em “é zero”; é  ali, que no lugar

dele cede ao objeto que o professor constitui produzindo significado a potência de zero em “é

um”;  ali, assente pertencer ao mundo da matemática através do professor; e não sem luta,

enquanto ascende a consciência deste mundo que vai surgindo e desenvolvendo; e não sem

dor, enquanto vai sendo pertencida as legitimidades matemáticas do mundo do professor; e

não sem tombos, enquanto vai passando a agir conforme as regras; e não sem arrebatamento

ao alcançar produzir conhecimento em coerência a este mundo. “ Decifra-me ou devoro-te! ”,

avisa a esfinge. 

Mas, como pode um conhecimento ser produzido por alguém, ao que parece à primeira

vista, algo sem sentido ou justificação para ele? Como pode a aluna produzir significado a

“todo número real (diferente de zero) elevado a zero é um” e, ao mesmo tempo, continuar a

acreditar acolá, que “todo número real (diferente de zero) elevado a zero é zero”? 

Uma leitura mais fina ao episódio anterior, e mais adiante ao caso Kaspar Hauser, vem

da  minha  intenção  de  responder  às  questões  que  levanto  ao  meu  conhecimento  do  que

acontece ali, com auxílio as lentes do MCS. Isto requer antes, que eu dirija o leitor ao lugar da

autoridade de quem empresto legitimidade para enunciar o que enuncio àquelas leituras. Parto

da noção de conhecimento em Lins (2012). 

(1)

Esta noção difere das tradicionais teorias do conhecimento em que crença, afirmação e

justificação – condições ao conhecimento, vêm ao exame a posteriori de uma enunciação; por

Um conhecimento  consiste  em uma  crença-afirmação  (o  sujeito  enuncia
algo  em que  acredita)  junto  com uma justificação  (aquilo  que  o  sujeito
entende como lhe autorizando a dizer o que diz). (LINS, 2012, p. 12),
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exemplo, quando se verifica se se pode ou não aceitar por conhecimento aquilo que alguém

crê e afirma num enunciado para certa área.6 

Em Lins (1999, 2012),  a  noção em (1) é  de outra ordem vez  que não  se dirige  a

chancela do conhecimento, embora a observe. É noção firmada no princípio de que  “[...]

conhecimento é algo do domínio da enunciação, e não do enunciado [...]” (LINS, 1999, p.

84),  e  que Lins dirige a quem interessar  possa,  à  interação e  intervenção no processo de

produção  de  um  conhecimento  situado  ao  sujeito.  Detenhamo-nos,  pois,  a  examiná-la,

mantendo em suspenso por ora a questão de o que seja “o” sujeito, no MCS de Lins.

Note-se  que  em (1),  Lins  formula  crença-afirmação,  e  não  crença  e  afirmação.  O

sujeito não crê antes e afirma depois, ele crê enquanto afirma. No MCS, afirmação só se dá

na crença ao afirmar. Note-se também, que justificação não vem a posteriori de uma crença-

afirmação; Lins formula em (1), que ela venha junto com ela. O sujeito não crê/afirma antes e

encosta nisto uma justificação depois; porque no MCS, Lins firma justificação constitutiva ao

conhecimento (LINS, 1999, 2012). E em minha leitura, se é assim, é constituinte a crença-

afirmação.

Lins refere ainda, que justificação “É apenas o que o sujeito do conhecimento (aquele

que o produz, o enuncia) acredita que o autoriza a dizer o que diz.  ” (LINS, 2012, p. 21);

logo, assenta-a à função de autoridade. Lins (2012) postula ao sujeito crer numa autoridade

que  materializa  em  algo:  livro,  professor,  noticiário,  jardineiro,  filme,  pastor,  website,

cientista, etc.; esta crença, segundo Lins, é o que confere poder à sua enunciação, a autoriza.

O sujeito  pode, então, enunciar algo em que crê/afirma (LINS, 2012). No MCS, crer numa

autoridade é crer que nalgum lugar  aquilo  que se está  dizendo  ou fazendo,  é  aceito,  faz

sentido (LINS, 2012). Ainda, em Lins (2012) autoridade faz a enunciação legitima ao sujeito.

Com isto posto, uma leitura ao caso daquela aluna, pode ser produzida.

Por  exemplo,  o  professor  enunciando  crença-afirmação  de  que  20=1  tem

justificação  na  autoridade  do  matemático que,  motivado  por  necessidade  de  consistência

matemática interna à potenciação, faz legítimo que se aceite aí a convenção de que resulta 1 a

toda potência de base não nula elevada a zero. Um matemático enunciando crença-afirmação

de que se a∈Z ,n∈Z então,  an .a−n=a−n .an=1  tem justificação na teoria dos números

6 Nelson Goodman e Catherine Z. Elgin, elaboram uma boa discussão destas teorias em The epistemic efficacy
of  stupidity, capítulo IX,  páginas  135 a 152 do livro  Reconceptions in the  Philosophy and Other Arts and
Sciences, publicado pela Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1988. E, Alfred J. Ayer, em Philosophy and
Knowledge, capítulo I, páginas 1 a 34 do livro The problem of Knowledge publicado pela Macmillan & Co LTD,
Londres, 1956. 
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(livros de), na qual leis de composição interna da operação de multiplicação, faz legítimo que

se aceite aí, aplicação das propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e elemento

inverso sobre potências an  de a, fechadas no conjunto dos inteiros. Mas, que dizer então,

sobre a justificação de um aluno que em sala de aula de matemática enuncia crença-afirmação

de que 20=0 ? Pois é.

Talvez, alguém asseverasse dizer aqui de que  20=0  não existe, objetando tratar-se

de erro sumário que o aluno produz. De fato, se se tem justificação assentada na autoridade do

matemático, vem à enunciação de que é falso que  20≠ 1 ;  logo, não é verdade de que

20=0 .  Nestas  condições,  há  quem diga  por  exemplo,  que  20=0  não  é  enunciado

(verbo); que não se conhece que 20
=0 ; que não existe  20

=0  ; que 20
=0  é um erro.

E é legitimo que se o diga, quando se tem em mente o sujeito suposto do conhecer ideal,

geral; é o caso se se lê em 20=1  uma sentença em si mesma no domínio do enunciado

(substantivo):  proposição  verdadeira  junto  com um juízo  de  negação  e  pelo  qual  já  se

estabelece o que pode ou não ser dito com ela. 

Mas, Lins (1999, 2012), trata de conhecimento no próprio processo de sua produção

na enunciação e em sala de aula de matemática. Aí, há que se situar um sujeito epistêmico

singular,  não-geral.  Então,  com  Lins  (1999,  2012),  há  quem  diga  também,  que  todo

conhecimento tem um sujeito epistêmico, isto é, o sujeito de um conhecimento ou, o que é o

mesmo, um sujeito do conhecimento e que este sujeito não faz sentido se não se considera sua

crença  numa autoridade.  Esta integralidade Lins  (1999)  garante estipulando  que o sujeito

cognitivo seja a menor unidade de análise a ser considerada ao processo de produção de um

conhecimento em enunciação. 

Ora, isto inicia a atender à questão até então deixada em suspenso aqui, de o que é “o

sujeito” em (1) e faz legítimo que se aceite dizer à ulterior questão posta, que o sujeito de um

conhecimento de que 20
=0 , tem uma justificação para enuncia-la, mas que por certo está

num lugar cognitivo diferente àquele de que 20
=1 . Então, se se vai intervir com propósito

didático, há algo  a saber, que o sujeito crê alguma autoridade dizer/fazer, que constitui em

20  o resultado 0 para  este um sujeito.  Este “a saber” atende à intenção de intervenção

produtiva ao processo de conhecimento situado a um sujeito e à qual Lins formula o MCS; ela

conduz à possibilidade de interação e à produção de leituras sobre que está acontecendo no

decurso de uma enunciação; portanto, situa a noção de justificação em Lins (1999, 2012) no

domínio da praxis. 
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Nestas condições, o problema central que se põe à intervenção produtiva num processo

de  conhecimento  é  o  de  alcançar  clareza  ao  lugar  das  justificações  no  qual  o  sujeito

epistêmico  está  existindo  cognitivamente  numa  enunciação.  É  que  vez  que  no  MCS,

justificação se define em crença numa autoridade, então, em minha leitura, não se oculta ao

sujeito  epistêmico  (não  faz  sentido  dizer  que  se  oculta)  e,  ainda,  se  na  interação  houver

também ao sujeito acreditar de que enunciaríamos de igual modo o que ele enuncia, então, é

razoável  supor  que  pode  acontecer  não  declarar  explicitamente  a  justificação  que  tem.

Pareceria como se fosse duplicação de meios; chover no molhado, como se diz. 

Obviamente,  que quando crenças-afirmações tem formulações diferentes,  como é o

caso de 20
=1  e 20

=0 , mesmo que a justificação não venha declarada à enunciação da

última, há evidência suficiente a impelir interpelar por justificação ao sujeito,  para que se

cumpra intervir  no processo deste conhecimento; negociar deslocar o sujeito  a  produzir-se

alhure onde 20=1 . 

Mas, e quando formulações são idênticas à enunciação? Quando uma crença-afirmação

nos parece familiar segundo uma justificação que teríamos para enuncia-la? Quando não se

explicitando justificações para uma enunciação, professor, matemático ou aluno, concordam

de que “2+4=4+2” (LINS, 2012, p. 12)? Bem, aí, se é o caso de uma interação na qual se

deseja intervir no processo de conhecimento de um sujeito, isto não é nada bom, pois uma

implicação imediata seria o risco de se aceitar a crença-afirmação do sujeito noutro lugar, com

uma outra justificação; uma  que teríamos para enuncia-la  e  que não  necessariamente é  a

mesma ao sujeito  em enunciação; e  aí,  poderia  resultar  se assumir  o  conhecimento  deste

sujeito, como sendo um outro (o nosso). Assim sendo, aconteceria de não se intervir quando

se deveria ou, de se intervir de modo improdutivo ao sujeito de um conhecimento (o seu).

Para solver esta questão, há que nos atermos mais ao papel fundamental da justificação na

noção de conhecimento em (1).

Ora,  o  junto da  formulação  em (1)  não  é sem efeito.  De  acordo  com Lins  causa

diferentes justificações a uma crença-afirmação implicar diferentes conhecimentos  (LINS,

1999). Lins, ilustra isto analisando crença-afirmação de que 2+3=5 nos termos de que se à

enunciação “2+3 = 5” o matemático tem justificação em axiomas de Peano, já uma criança

tem justificação  em juntar  dedos  (LINS,  1999).  Nota-se  com clareza,  de  que  mesmo  a

formulação 2+3=5 sendo igual a enunciação de ambos, em Lins (1999), o conhecimento que

produzem ao enuncia-la é diferente. 
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Lins (2012) enfatiza o porquê teórico de precisar que a justificação seja constitutiva ao

conhecimento: tornar possível distinguir conhecimentos em enunciação. Há uma razão prática

a ação didática aí,  pois,  se  não fosse viável distingui-los no  decurso de enunciações,  não

haveria  ao  professor  como intervir  de  um modo  produtivo  personalizado ao  processo  de

conhecimento de um sujeito.

Noutra ilustração, Lins (2012) volta a enfatizar esta diferença: pela crença-afirmação

de  que “2+4=4+2” (LINS,  2012,  p.12),  faz notar, que tanto à  enunciação  do  matemático

quanto à da criança, vez que em mesma formulação, não há por onde fazer distingui-la em

termos do conhecimento que com ela produzem, a menos, se tome considerar as justificações

que eles têm para enuncia-la. E ao matemático em atividade de ofício, por certo que não é

mostrar dois e quatro dedos nas mãos e trocá-las de posição (LINS, 2012). Nestes termos é

notável,  pois, cada qual produzir um conhecimento de que 2+4=4+2 e que, por óbvio, são

diferentes.

Agora, se se traz ao caso um professor de matemática em atividade na sala de aula

numa escola, é razoável supor, sobretudo por força do ofício, que além de enunciar 2+4=4+2

junto  com  a  justificação  da  propriedade  comutativa  da  operação  de  adição  (que  por

demonstração  o  matemático  faz  legítimo  que  aceite),  não  raras  vezes,  ao  estranhar  a

justificação  declarada  de  um  aprendiz  e,  até,  para  se  certificar  de  qual  seja,

momentaneamente, o professor a suspenda cedendo considerar uma outra, esperançosamente

a do aprendiz, para que possa conversar com ele e se for o caso, intervir. Mesmo aí, mestre e

jovem aprendiz têm conhecimentos diferentes,  mas,  àquele,  por força de ofício,  demanda

operar na e sobre a  diferença deles; aí, a necessidade de buscar alcançar clareza ao lugar da

justificação  em que um sujeito  aprendiz,  epistêmico  que é,  está  cognitivamente existindo

numa enunciação. Isto sugere um princípio a ação didática no MCS. 

Tentei  argumentar  que quando  se  transpõe  a  noção  de  conhecimento  em  (1)  do

domínio  teórico ao da  praxis,  há que se lidar  com o fato de uma crença-afirmação poder

parecer sem justificação, vez que nem sempre venha explicitamente declarada à enunciação.

Mas,  como  em  (1)  a  justificação  está  sempre  lá,  nalgum  lugar  para  o  sujeito  de  um

conhecimento, então, se se deseja intervir produtivamente no processo de conhecimento de

um sujeito, quer uma crença-afirmação pareça estranha, como a de que 20
=0 , quer pareça

familiar, como 2+3=5, 2+4=4+2, etc., em todo e qualquer caso, a noção em (1) implica um

princípio central à ação didática em sala de aula de matemática: o de que justificações devam
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ser  sempre  explicitamente  declaradas  na  enunciação.  E  vez  que  a  justificação  haja  sido

efetivamente  declarada,  dá-se  ignição  a  um processo  interativo  de  modo  instruído  e  não

planeável  a  priori  (não  há  como  antecipar  o  que  o  sujeito  de  um  conhecimento  vai

efetivamente enunciar). 

Está  posta  na  noção  (1)  de  Lins,  então,  uma  possibilidade teórica  que  vez  que

conduzida a práxis por um mestre, traduz-se na disposição de buscar alcançar clareza para

intervir  a partir  das justificações que os aprendizes,  de pronto ou solicitados,  declarem às

crenças-afirmações que produzem em enunciação. Em leitura disto, uma vez que o aprendiz

declare a justificação que tem para enunciar o que enuncia, por exemplo, de que 2+4=4+2

porque “os algarismos são iguais [sic]”, ainda assim, resta ao mestre entendê-lo para intervir:

o que o aprendiz estaria dizendo com “os algarismos são iguais”?; por ventura, que na adição

a ordem das parcelas não altera a soma? Não? Estaria dizendo, então, da notação simbólica

dos algarismos,  pensando  com imagens e não  com valores de parcelas  e  totais? Adiante,

voltaremos a isto.

Por agora, central, é que a função teórica da justificação na noção de conhecimento em

(1), pela forma com que Lins a assenta aí, tem implicações pragmáticas a ação didática em

sala de aula de matemática.  Conduz a se prestar atenção não só à enunciação de crenças-

afirmações que pareçam estranhas ou matematicamente não legítimas, mas também – como

Lins firma de modo original ao MCS – às que pareçam familiares e legítimas. E em minha

leitura, isto é assim pois, se à crença-afirmação de um sujeito se tem justificação que lhe seja

outra, pode acontecer confundir nosso conhecimento com o dele. 

Então,  sublinho  de  novo:  ao  declarar  necessidade  teórica  da  justificação  ser

constitutiva ao conhecimento, Lins (2012) usa uma razão prática: a de fazer viável distinguir

conhecimentos na enunciação no próprio decurso de uma interação em que se deseja intervir

no processo de conhecimento de um sujeito. A formulação (1) é, pois, um instrumento para

pensar  e  se  tomar  decisão  efetivamente  fundamentada  à orientação deste  processo,  no

processo; intervir. 

Ainda,  uma  vez  que a justificação  é  constitutiva  ao  conhecimento  e assentada em

crença a autoridade, segue com efeito, Lins (1999, 2012) postular conhecimento se constituir

como tal, sempre verdadeiro7 ao sujeito epistêmico que por isto mesmo o produz enunciando.

7 Lins (2012) mostra que pelo próprio fato de ter sido produzido, todo conhecimento é verdadeiro para o sujeito
que o produz, o que não implica que a crença-afirmação deste sujeito seja Verdade, no sentido usual das Teorias
do Conhecimento; apenas que ele opera segundo uma legitimidade na qual crê, tanto que enuncia.
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Quer dizer, no exemplo de Lins (1999), crer/afirmar 2+3=5 à base de axiomas de Peano é tão

verdadeiro  ao  sujeito  de  um  conhecimento  matemático,  quanto  é  ao  sujeito  de  um

conhecimento aritmético de contagem, crer/afirmar de que 2+3=5 à base de juntar dedos. Aí,

o  porquê  de Lins  implicar,  necessariamente,  que  todo  conhecimento  tenha  um sujeito,  o

sujeito de um conhecimento.

Em minha leitura de (1), justificação é central ao domínio teórico/pragmático de Lins

ao MCS! Vez que assentada em crença a autoridade ela é a própria condição de possibilidade

à produção da enunciação; portanto, condição de existência à uma crença-afirmação e, logo, à

existência do próprio sujeito do conhecimento. Sem justificação não há enunciação, não há

crença-afirmação, não há sujeito, não há conhecimento. Nem um gesto silencioso. Só silêncio.

Kaspar Hauser. 

De  outra  feita,  mesmo  em  havendo  justificação  e  com  ela,  enunciação,  crença-

afirmação e sujeito de um conhecimento, há que sublinhar ao último não passar existir para

todo o sempre.  De (1)  Lins  (2012)  implica ao sujeito  existir  só porquanto se constitua à

enunciação, de tal sorte, que finda a enunciação o sujeito de um conhecimento desaparece.

Decorre de aí, sujeito não ter essência ou substância, nem representação ou permanência. De

pronto, com efeito pragmático à ação didática num cenário de interação em que se deseja

intervir  no  processo  de  produção  de  um conhecimento,  é  bom assumir  o  sujeito  de  um

conhecimento como ser ou entidade cognitiva que aparece e desaparece de modo intermitente

ao surgir/extinguir de uma enunciação e ocorrer da próxima. E com isto posto, cabe avançar

perguntando pela dinâmica teórica na qual Lins (1999, 2012) faz imaginar uma  interação

acontecendo  como  atividade  que  pretende  produtiva  e  bem-sucedida  à  intervenção  no

processo de produção do conhecimento de um sujeito. Imagino a noção em (1) acontecendo

numa interação até o ponto em que desemboca noutras noções que Lins (2012) firma ao MCS.

Tratar-se-á então, além da noção epistêmica de conhecimento em (1),  de noções de

outra natureza, que trazem visibilidade mais ampla ao espectro teórico de Lins. Para tanto, e

de  acordo  com a  noção  em (1),  há  que  permanecer  mantendo-se  em mente,  que  numa

interação  em que  se  deseja  intervir  em processos  de  produção  de  um conhecimento,  a

existência do sujeito de um conhecimento dura o tempo de uma enunciação. Quer isto dizer,

assim como vem à enunciação, este sujeito também se vai para em seguida voltar noutras e já

podendo não ser  mais o  mesmo (justificações mudam; logo, conhecimento já  é outro e o

sujeito também); ainda, ao próprio tempo em que vai surgindo e, desde já,  desaparecendo
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numa enunciação, tal sujeito, tomado ao território de análise como a um sujeito cognitivo, vai

produzindo e deixando marcas a um modo de existência:  indícios,  tal como ecos de fala,

performance de gestos mais ou menos duradouros, vestígios de escrita, desenho; rastros de

uma enunciação que vai se consumando.

Encontramo-nos, pois, com não mais do que pistas de um lugar de existência cognitiva

no  qual,  por natureza da noção de justificação em (1),  um sujeito  é  coerente para si,  no

decurso de uma sua enunciação. É daí, das pistas que o sujeito de um conhecimento produz e

com as  quais  nos  deparamos  no  decurso  de  uma  enunciação,  que  pode  vir  demanda  à

interação ao caso  de desejar-se intervir  no  processo de conhecimento  deste sujeito; é  das

pistas que se segue tarefa de decifrá-las – valor à ação didática – ou seja, de nos perguntarmos

e  procurarmos por um lugar de coerência  ao conhecimento de um sujeito  ou, o  que é o

mesmo, de produzirmos um conhecimento (o nosso) sobre o de um outro (o do sujeito) a fim

de intervir de forma produtiva com tomada de decisão fundamentada no processo; intervir de

um modo instruído não factível de ser planejado a priori do decurso do próprio processo de

produção do conhecimento de um sujeito em enunciação.

Grosso modo, uma interação aqui, dirá respeito então, a enunciações intercaladas. Isto

é, alternância de sujeitos cognitivos que nelas se constituem, cada qual a sua vez, em sujeitos

de um conhecimento; e nos termos de Lins (1999, 2012), um conhecimento que a depender da

justificação, pode não ser o mesmo, inclusive ao caso de formulações de crenças-afirmações

que à primeira vista pareçam iguais. 

É claro, isto só não basta para dizer de interação, mas é suficiente para, em se tratando

de atividade cognitiva em sala de aula de matemática nos termos de Lins (1999, 2012) ao

MCS, imaginar de um lado, o mestre, por suposto na intenção de intervir em processos de

produção do conhecimento matemático de um aprendiz e, de outro, o aprendiz, por suposto a

desejar produzir conhecimento matemático com um mestre. Em tal imagem, cada qual a sua

vez,  enuncia  algo  que  se  supõe  ter  a  ver  com matemática  e  vir  de  alguma  demanda  de

enunciar o que enuncia a partir da enunciação do outro. Assim sendo e se mantendo, mestre e

aprendiz intercalam-se em enunciações, cada qual constituindo-se solidária e alternadamente

em sujeito de um conhecimento sobre o do outro. Interação é cognitiva, então.

À miúde, cada aprendiz envolvido numa interação se realiza como tal, em um processo

de produção de conhecimento sobre o de um mestre, assim como, o mestre se realiza como

tal,  num processo de produção de conhecimento sobre o de um aprendiz.  Não se trata de



72

trocadilho, mas, de dizer que na interação, enquanto o aprendiz, sujeito cognitivo, produz um

conhecimento esperançosamente matemático enunciando algo sobre o conhecimento que o

mestre (sujeito de um conhecimento matemático) produz ao enunciar o que enuncia em sala

de  aula,  o  mestre,  por  sua  vez,  sujeito  cognitivo,  ao  desejar  intervir  produtivamente  no

processo de um conhecimento matemático do aprendiz, produz um conhecimento matemático

esperançosamente  pedagógico,  enunciando  algo  sobre  um conhecimento  que  o  aprendiz

produz ao enunciar o que enuncia. 

Quer isto dizer, na interação, ao enunciar algo a partir da enunciação de um aprendiz, o

mestre constitui-se cognitivamente tão sujeito de um conhecimento matemático, quão sujeito

de um conhecimento pedagógico. De fato, tanto enuncia crenças-afirmações com justificações

matemáticas,  quanto  outras  que  têm  a  ver  com  matemática  junto  com  justificações

pedagógicas. Isto é assim, por força da função de mestre, que busca gerar condições a que

crenças-afirmações de um aprendiz sejam postas em conjecturas ao domínio das justificações

matemáticas. Então, na dúvida, ou se estranhas a este domínio, intervém. Que seja, aceitando

as justificações que um aprendiz tem para enunciar o que enuncia, ao mestre demanda intervir

a partir delas. 

Segue-se,  que  na  interação,  a  intervenção  no  processo  de  produção  de  um

conhecimento matemático de um aprendiz é  do domínio  matemático-pedagógico, logo, de

interesse ao campo da Educação Matemática; pergunta por justificação à crença-afirmação de

um aprendiz  a  fim  de  perscrutar  as  direções,  matemática  ou  não,  em  que  estão  sendo

produzidas; marca diferença; testa limites ou condições à existência da crença-afirmação de

um  aprendiz  nos  termos  de  uma  direção  matemática;  inconforme,  negocia  ao  aprendiz

transformá-la,  suspendê-la,  abandoná-la,  produzir  outra  junto  com  uma  justificação

matemática. Quer dizer, no decurso de uma interação, induz-se ao conhecimento matemático

e pedagógico de um mestre em enunciação, o especial caráter de inseparabilidade; trata-se de

um  conhecimento  matemático-pedagógico  que  vai  sendo  produzido  sob  demanda  de

personalizar  uma  intervenção  a  partir  da  enunciação  de  um  aprendiz;  portanto,  um

conhecimento  de caráter  local,  que lhe  urge  implicado  ao  fato  de ser  compelido  a tomar

decisão enunciando algo,  just in time, à interação; em tempo de voo, na metáfora de Lins;

enunciar algo circunstanciado à interação. E é aí, ao enunciar, que o mestre se constitui sujeito

de um conhecimento matemático-pedagógico sob demanda de intervir produtivamente a partir

das enunciações de cada aprendiz. 
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Pretendo ter deixado claro à cena de uma interação aqui, tratar-se não só do decurso de

produção de um conhecimento matemático acontecendo pelo viés da direção perspectiva de

um  sujeito  cognitivo  aprendiz  sobre o  conhecimento  matemático  de  um  mestre  em

enunciação,  mas  também,  do  decurso  de  produção  de  um  conhecimento  matemático-

pedagógico acontecendo ao viés da direção perspectiva de um mestre sobre o conhecimento

matemático,  não-matemático  ou  que  tem  a  ver  com  matemática,  de  um  aprendiz  em

enunciação, e pela qual intervém. 

Interação é, então, um processo no qual mestre e aprendiz produzem-se mutuamente

em um jogo iterativo de enunciações alternadas e sucessivas,  cada qual independente, mas

recursiva à do outro, no qual vão constituindo-se cognitiva e solidariamente sujeitos de um

conhecimento sobre o do outro, ao tempo que atendem às demandas intercaladas que cada

qual têm de enunciar  algo  a partir  da enunciação  do  outro.  Através  da noção  de  espaço

comunicativo (LINS, 2012), leio aí, um jogo iterativo de enunciações em que ambos ganham

toda vez que um deles acerta entender  do que é que o outro está falando (LINS, 2012), –

instante em que pelo tempo que perdure, um deles está em melhor posição para “ler” o outro;

perquirir justificação, regras e condições a crença-afirmação do outro, num esforço pessoal

deliberado  não  trivial  de  exercitar  colocar  em suspensão  o  campo  no  qual  opera  jogar

enunciando  crenças-afirmações  junto  com  justificações,  regras  e  condições  que  lhes  são

próprias e familiares, produzindo-se noutro no qual se constitui e constitui o outro enunciando

o  que  enuncia;  jogando.  Ali,  pode  produzir  uma  coerência  a  partir  daquilo  que  o  outro

enuncia. Coerência que prova como se fosse a do outro, mas que de fato é a sua do outro,

posto que agora é ele que enuncia algo; e algo que se o outro aceita pode dizer mais sobre,

enunciando outras coisas com a mesma justificação e que agora aquele aceita. Então, eles se

encontram;  e  pouco  a  pouco,  mais  e  mais  vão  se  entendendo  à  medida  que  juntos  vão

produzindo o campo onde este entendimento acontece. Finalmente, se comunicam. 

A questão central que se põe a interação é a de um processo no qual mestre e aprendiz

constituem-se juntos em esforço conjunto de produção de um campo cognitivo comum no

qual possam operar se entendendo. Quer isto dizer, que ao se tratar do processo de produção

de um conhecimento familiar ao mestre no campo em que opera, mas não-familiar àquele no

qual  o  aprendiz  opera  e  vice-versa,  que  seja,  matemática,  culinária,  games,  tecnologias,

futebol, etc., aconteça a um deles, no esforço de entender o outro, suspender o campo no qual

se constitui jogar, deslocando-se dele enquanto constitui-se num outro possível, diferente, mas
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não menos legítimo, no qual possa produzir coerência ao que o outro enuncia. Encontrar o

outro (Emma!). 

Agora, aqui desemboco noutras noções que Lins formula ao MCS. Seria impossível

que se avançasse mais além do tanto que já temos feito a práxis da noção de conhecimento em

(1) numa interação para dizer de um objeto “ação didática” no MCS, sem que com ela se

tomasse em conta toda a extensão de domínio teórico que Lins (1999, 2012) postula. É que

vez que se lida com processos de produção de conhecimento no domínio da enunciação – e no

MCS isto envolve considerar dois ou mais sujeitos interagindo cognitivamente através das

enunciações alternadas que cada qual produz sob demanda a partir da enunciação do outro,

Lins provisiona refinamento teórico que oferece perscrutar este processo acontecendo numa

interação através da  produção de significados a  objetos que sujeitos constituem enquanto,

cognitivamente, vão se constituindo em suas enunciações.  

Em  zoom  in  ao  processo  de  conhecimento  situado  a  um sujeito,  seguimos,  pois,

grifando Lins (1999) assentar que todo processo de produção de um conhecimento implica e é

implicado de  um processo de  produção de significado.  A noção  de significado  do MCS,

conforme (LINS, 2012, p. 28) diz que:

(2)

Detenhamo-nos a examiná-la. Note-se que assim como a noção de conhecimento em

(1)  acontece  no  domínio  da  enunciação  e ao  modo  de  crença-afirmação  junto  com uma

justificação para que se possa produzir enunciá-la, em (2), coerentemente, Lins firma a noção

de significado também neste domínio e junto a constituição do objeto. Quer isto dizer-me, que

ao cabo, no MCS, um significado é constituinte ao objeto, logo, não se aparta dele. Em Lins

(1999) o objeto se constitui na enunciação no próprio processo de produção de significado

que um sujeito  cognitivo opera constituindo-o enquanto se constitui.  Fora deste processo,

entendo que não existe objeto e nem sujeito cognitivo, só o silêncio. De novo, Kaspar Hauser.

No MCS, leio em (1), que é na enunciação que o sujeito de um conhecimento acontece

e  em  (2),  que  este  sujeito  se  constitui  cognoscitivamente  constituindo  um  objeto  pela

produção  de  significado  que  eflui  na  formulação  de sua  enunciação,  no  interior  de  uma

atividade. 

Significado de um objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um
objeto, no interior de uma atividade. Objeto é aquilo para que se produz
significado.
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Em minha leitura de (1) e (2), sujeito e objeto se fundem na enunciação de um tal

modo,  que um objeto se constitui no  processo  de  produção  de significado de um sujeito

cognitivo que nisto se constitui como tal. A clássica dualidade sujeito-objeto não existe aqui.

Toda enunciação verbal, gestual, desenhada, etc., torna-se para mim evidência de um processo

cognitivo  acontecendo  numa linguagem pela produção de significado para objetos nesta e

com esta linguagem e pelo o que se diz algo, necessariamente, e, desde já, com eles. 

Agora, se em (2), “Objeto é aquilo para que se produz significado”, então, objeto é

tudo: mesa, beleza, pizza, número natural, fração, etc. Note-se também, que significado de um

objeto é o que se diz deste último,  efetivamente, numa atividade, ou seja,  significado é da

ordem da afirmação levada a cabo com efeito à enunciação de um objeto numa atividade; é

positivo. E é aí que Lins (1999) considera não fazer sentido se esperar que alguém diga tudo

de um objeto enquanto o enuncia, ou seja, outros significados, mas só o que se consuma numa

dada situação: 

Por  exemplo,  numa  situação  de  compra  e  venda,  decimais  podem estar
envolvidos através do sistema monetário, mas não faz sentido dizer que faz
parte do significado daqueles números decimais a ideia de dízima periódica.
Nem mesmo a multiplicação: R$ 13,80 x R$ 5,50? (LINS, 1999, p. 87)

De fato, há muitas situações deste tipo. Numa situação de levantamento de estoque, os

números naturais podem ser constituídos como objeto através da contagem, mas não é sensato

dizer que a ideia de infinito compõe o significado deste objeto ali. Na organização do acervo

de  quadros  em museus,  conjunto  pode  ser  constituído  como  objeto  através  da  ideia  de

coleção, mas o significado de conjunto vazio não é sensato como parte daquele objeto ali. Até

mesmo em sala de aula de matemática, na escola, dependendo da situação, se pode dizer de

fração como partição da unidade em porções iguais (contagem) através da ideia parte-todo e,

mesmo que se possa dizer aí de fração como comparação de grandezas de mesma espécie, se

na  atividade a  ideia  de  medição não  é  o caso,  não  é  sensato  dizer.  E  o que  não  vem a

enunciação, no MCS, inexiste localmente à interação. 

Em (2),  a  partícula  se  em “se  diz”  é  índice  de  indeterminação  do  sujeito;  supõe

existência de sujeito indefinido à noção de significado; não remete a nomes próprios definidos

– Marietas, Tecos, K. Hausers, supostos corpos biológicos personificáveis, mas sim, no MCS,

a um sujeito cognitivo (a), que se especifica em função de uma linguagem (b), à medida em

que se anuncia  enunciando algo (c),  através da produção de significado a um objeto que
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constitui (d),  orientado à autoridade de um lugar cognitivo (e),  no  qual crê (f),  o que vai

enunciando é legítimo dizer (g).

Em Lins  (2012)  conhecimento  e  significado  são  objetos  de  diferentes  naturezas.

Apesar  disto,  postulados  no  domínio  da  enunciação  e  na  perspectiva  de  “processos  de

produção  de”,  Lins  afirma:  “Sempre  que  há  produção  de  significado  há  produção  de

conhecimento e vice-versa, [...]” (LINS, 2012, p.28). É neste sentido que (1) e (2) vinculam-se

para mim no processo! 

Em minha  leitura  de  (2)  então,  sujeito  cognitivo  é  uma  noção  que  implica  e  é

implicada a do sujeito epistêmico em (1), quer dizer, um sujeito epistêmico, sujeito de um

conhecimento, implica um sujeito cognitivo em processo de produção de significado para um

objeto,  ao  mesmo  tempo  em que  este  implica  àquele  em processo  de  produção  de  um

conhecimento  junto  à  crença  numa  autoridade.  Isto  tem consequências  diretas  para  as

pesquisas  fundamentadas  no  MCS.  Ao  caso  da  análise  da  interação  em sala  de  aula  de

matemática com foco no processo de produção de um conhecimento na enunciação, implica

ler os  modos de produção de significado (LINS, 2012) para os objetos no interior de uma

atividade. 

É  neste  sentido  que  considero  observar  o  alerta  de  Lins  (1999)  de  que  o  sujeito

cognitivo ou epistêmico é sempre a  menor unidade de análise a se considerar, porque no

MCS, eles não têm sentido sem aquela direção a qual Lins (2012) designa interlocutor e na

qual um significado está sendo produzido num objeto ou um conhecimento numa enunciação.

E mais, o sujeito de um conhecimento não faz sentido sem o interlocutor em
direção ao qual este conhecimento é enunciado, isto é, a unidade mínima de
análise,  o  sujeito  cognitivo  (ou  epistêmico,  se  preferirem),  não  pode  ser
identificada ao sujeito biológico, assim como o sujeito funcional (unidade de
análise funcional) é o formigueiro e não a formiga. (LINS, 1999, p.84)

Dito de outro modo, a propósito de análise da interação em sala de aula de matemática

no  interior  de uma  atividade,  se  a  menor  unidade de análise fosse  o sujeito  biológico,  o

aprendiz  isolado,  correríamos  o  risco  de  não  entender  do  que é  que ele  está  falando.  O

interlocutor em  Lins  (1999)  é  um  ser  cognitivo  em  direção  ao  qual  se  enuncia  algo

produzindo significado para um objeto no interior de uma atividade. O interlocutor em Lins

(1999, 2012) não é um ser biológico:

O interlocutor é uma direção na qual se fala. Quando falo na direção de um
interlocutor é porque acredito que este interlocutor diria o que estou dizendo
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e  aceitaria/adotaria  a  justificação  que  me  autoriza  a  dizer  o  que  estou
dizendo. (LINS, 2012, p.19)

Então, do ponto de vista da direção na qual um conhecimento é enunciado, no MCS,

aquele que enuncia uma crença-afirmação, crê que o interlocutor que constitui usaria a mesma

justificação que tem para enuncia-la e, como vimos e, por isso mesmo, nem sempre a declara.

Neste sentido e para mim, a justificação – aquela autoridade que segundo Lins “[...]  apenas

autoriza,  empresta  legitimidade”  (LINS,  2012,  p.21)  para  que  a  enunciação  aconteça  –

“orienta” a direção, isto é, a constituição de  um interlocutor e não, outro. Então, se de (1),

Lins  postula  justificações diferentes  implicar  conhecimentos  diferentes,  é  plausível  dizer

também, que possa implicar interlocutores diferentes. E aí, vamos nos aproximando a dizer de

culturas.

Talvez  o  leitor  se  pergunte,  como  eu,  mas  que  garante  constituir  interlocutores,

enunciar em certas direções? No MCS, “interlocutores são legitimidades” (LINS, 2012, p. 20)

às quais vamos sendo internalizados ao longo de processos de humanização. Trata-se então de

processos pelos quais somos interiorizados em culturas que preexistem a nossa chegada nelas

como seres biológicos. Gestados no ventre materno, somos desenvolvidos ali até o ponto de

seres equipados a sobreviver  desligados dele e  desde então, com a necessária  e suficiente

ajuda de outros, somos nascidos. Quer isto dizer, biologicamente interiorizados ao ventre de

uma cultura. Segue-se aí, continuarmos sendo gestados para além de seres biológicos, agora,

como seres cognitivos. Kaspar Hauser. 

E como seres cognitivos aptos a se desenvolver em direção a alguma autonomia, o que

com base  em Lins,  significa  pensar/agir  com/sobre  objetos  no  interior  de atividades  das

práticas culturais sem precisar “terceirizar” o que se diz/faz à legitimidade de um outro por já

ter sido internalizado por ela (LINS, 2012), ou seja, por aquele quantum de direções às quais

Lins  refere  interlocutores,  então,  aí,  me  parece  tudo  bem  eu  dizer,  que  desde  que

internalizados por algum corpo de legitimidades de uma cultura em direção a qual se opera e

se é aceito, que então como seres cognitivos autônomos que já constituem objetos familiares a

ela, eventualmente ao pensar sobre eles nos limites do que se pode dizer ou fazer com eles,

acontece de constituirmos objetos que lhe são estranhos ou novos, ou o que é o mesmo, de

operarmos  pensar  de um modo  diferente e,  com os quais,  ainda  não  se  operava  naquela

cultura; então, como seres cognitivos autônomos, eventualmente, também inauguramos novas

formas de pensar que podem (ou não) virem a ser legitimadas; instaurar legitimidades que não
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existiam antes para a cultura. Depois de Bourbaki, a Matemática é outra. Depois de Einstein a

Física é outra.

Para mim, aquilo que se costuma chamar de fronteira do pensamento ou conhecimento

científico  e que a comunidade de certa  área se empenha a ultrapassar,  é  exemplo  de um

processo no qual novas legitimidades são instauradas. Leio nisto, seres cognitivos autônomos

operando tentar se constituírem num novo modo de produção de significado para os objetos

com os quais pensavam antes e sobre os quais, passam a pensar diferentemente agora. Então,

eventualmente, cria-se objetos novos; novas teorias científicas são exemplo disso. Na direção

do  MCS,  somos  cognitivamente internalizados por  uma  cultura desde  o interior  dela  em

imersão às práticas sociais e históricas que a caracteriza (LINS, 2012). 

Crianças  aprendem  a  falar  numa  língua  nativa,  falando,  ouvindo,  gesticulando.

Imitando enunciar gestos ou sons vocálicos que pessoas fazem ou emitem enquanto interagem

com elas  em dadas  situações;  palpam sua  boca  enquanto  você os emite.  Desde que nos

parecem balbuciar com ou sem intenção, acontece a partir de um balbucio “ma” alguém se

constituir enquanto ser cognitivo produzindo significado para um objeto “‘ma’ na enunciação,

em relação a “mamá”, e enuncia repetindo: “Ma-má? ”. Aos poucos a criança começa a imitá-

lo e repeti-lo no interior de uma situação em que recebe a mamadeira e sacia sua fome; “lê”

um  contexto e,  nisso  mesmo,  vai  produzindo  significado  e  sendo  internalizada  às

legitimidades da língua materna. 

O que está em jogo ao desenvolvimento cognitivo aqui é a sobrevivência cultural. Isto

resta claro em Lins:

O instinto de sobrevivência do ser cognitivo se manifesta na pertinência (a
culturas, práticas culturais, práticas sociais); “ser internalizado” quer dizer,
precisamente,  “ser  pertencido”.  Produzir  significado  é  a  estratégia  que
permite, na luta pela sobrevivência cognitiva, a pertinência. (LINS, 2012, p.
29)

Mas, se produzir significado é a estratégia que oferece condições a pertinência numa

cultura, por outro lado, não a garante. É que no MCS, passo a entender com Lins, cultura

como um certo conjunto particular de modos de produção de significado (LINS, 2012) aceitos

numa comunidade, quer dizer, os modos através dos quais constituem os objetos familiares a

eles,  com e sobre  os quais  pensam e  agem,  produzindo  o que  produzem,  no  interior  de

diferentes atividades. Em leitura estendida disto, entendo, por exemplo, que:
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Produzir significado para um objeto “melodia” de uma música em relação a “cores” ou

“águas dançantes”, como se assiste na produção do Fantasia, de Disney, é legítimo no meio

artístico  cinematográfico;  e  em relação  a  “fogos  de  artifício”  nos  festejos  de  Réveillon,

também. Leio aí, duas atividades – produzir um filme na modalidade de desenho animado e

produção técnica de um show pirotécnico síncrono a uma música. No interior delas entendo

três diferentes modos de se produzir significado para um objeto “melodia” e logo, três objetos

diferentes. E cada um desses modos encontra sua legitimidade no interior da atividade na qual

foi constituído na cultura (artística) que o produziu. Agora, em se tratando de uma atividade

de composição ou de educação musical, se é o caso “tirar” melodia de uma música e tocá-la

ao violão, então, produzir significado para “melodia” em relação a “escala musical ” (notas,

tempo, ritmo), é “o” modo legítimo de produção de significado; os outros, não. E, se se traz

ao  caso  a  matemática  do  professor  que  ensina  matemática  em  anos  iniciais,  produzir

significado para um objeto “2+3=5” em relação a “dedos” é legítimo em certas situações, ao

menos por um tempo. No caso daquilo que Lins refere como sendo a matemática do professor

de matemática (LINS, 2004a),  produzir significado para “frações” em relação a “pizza” é

também um modo  de  produção  de significado,  que por  um tempo,  é  legítimo  em certas

situações. Todavia, não o é à atividade do matemático; este opera um modo de produção de

significado, na expressão de Linardi (2006), internalista, definicional e simbólico aos objetos

da matemática.

Agora, isto posto, e com base em Lins (2012), se de um lado produção de significado é

a estratégia que permite a pertinência numa cultura, de outro, a pertinência se efetiva a medida

em que se passa a operar em modos de produção de significado considerados legítimos a ela.

Mas, se consideramos que no MCS, tanto o sentido é da ordem do desejo, quanto cada pessoa

se constitui como ser cognitivo na enunciação, através da produção de significado para um

objeto no interior de uma atividade (LINS, 2012), então, é plausível dizer, que quando se trata

do que se costuma chamar de atividades de ensino e aprendizagem, o professor ao enunciar

um objeto que constitui em 20
=1  e que a princípio não é familiar ao aluno, passe a ser

“imitado” por ele, ao menos no interior daquela atividade. Para mim, este é um exemplo de

internalização de interlocutor, de legitimidade. A autoridade do professor de matemática vai se

constituindo em justificação para o aluno e, por sua vez, a justificação que o professor tem de

que, 20
=1 , na matemática, vai aos poucos fazendo sentido (desejo) ao aluno; um contexto

no qual 20  é mesmo igual a 1. E isto responde à questão da justificação ao conhecimento

de que,  20
=1 , no caso que Lins nos traz àquela aluna e com que iniciei este ensaio de
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reflexão para um modo de ensaiar ler um objeto, “ação didática”, aqui, nos termos teóricos do

MCS. 

 Então, na raiz,  a  sobrevivência cultural é cognitiva e no MCS isto tem a ver  com

desejo.  Quero  dizer,  se  desejamos ser  pertencidos  pela  cultura  no  contexto de  uma  certa

prática social, precisamos aprender a sobreviver cognitivamente nela. Isto significa aprender

o modo pelo qual as pessoas ali,  produzem significado aos objetos com os quais pensam,

enunciam, agem tomando decisões e resolvendo problemas no interior de alguma atividade

característica  desta  prática.  Portanto,  é  plausível  dizer  que  no  MCS,  aprender é  ser

internalizado por interlocutores pelo desejo de se falar na direção deles. A internalização de

interlocutores é a própria condição de possibilidade à existência das culturas; é o motivo que

se tem para desejar querer aprender. Humanos como seres internalizáveis por legitimidades,

já  são  a priori, capazes de constituir interlocutores, restando, portanto, serem efetivamente

internalizados por legitimidades.

E prática social é a atividade que a  institui: jogar, caçar, educar. Agora, vez que em

Lins, “Uma instituição é um fato, o fato de que umas tantas pessoas se comportam de uma

certa maneira (consideram legítimos certos  modos de  produção de significado e operam

segundo eles.) ” (LINS, 2012, p.22), então, se é plausível dizer de cultura de modo genérico,

como um certo conjunto de práticas sociais, então, nos termos específicos de Lins ao MCS,

trata-se  de  um  certo  conjunto  de  modos  legítimos  de  produção  de  significado,  que  a

caracteriza. Ainda, como em Lins o significado é local, situado no interior de uma atividade, é

na atividade que somos internalizados por um interlocutor, pertencidos por uma legitimidade.

Segundo Lins,

Nossos interlocutores marcam, em última instância, o que chamei, em 1987,
de  horizonte cultural, os limites do possível, já que eles são as marcas da
legitimidade, do que pode ser dito. (LINS, 2012, p. 19) 

E sendo assim,  a própria possibilidade de imersão cultural a  um dado conjunto de

práticas  sociais  e  não  outras,  gera condições  que põem em movimento  certos modos  de

produzir  significados  para objetos  e  não  outros,  de  produzir  certos  conhecimentos  e  não

outros, de sermos internalizados por certas legitimidades e não outras, de sermos capazes de

constituir certos interlocutores e enunciarmos na direção deles, mas não dos que não existem

por não termos sido internalizados ainda. Pobre Kaspar!
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 Em minha leitura de Lins (2012), Lins considera a direção na qual um conhecimento é

enunciado e que é orientada à uma legitimidade ou modo de produção de significado que é

legítimo  numa  prática  social,  no  interior  de  uma  cultura.  E  ao  dizer  de  produção  de

significado  ou  de  um significado  sendo  produzido  para  um objeto  na  enunciação,  Lins

também enfatiza a direção na qual se enuncia, na qual se produz significado para um objeto e

que é orientada a um ser cognitivo que quem fala constitui. 

Vimos que a palavra-chave com que Lins (1999, 2012) designa a direção na qual um

conhecimento  vai  sendo  enunciado  e  um significado  sendo  produzido  para  um objeto,  é

Interlocutor. No primeiro caso, Lins (2012) refere interlocutores como Legitimidades às quais

vamos  sendo  internalizados  ao  longo  dos  processos  de  humanização  e  no  segundo  o

interlocutor é um Ser Cognitivo. Quer dizer que ao enunciar um conhecimento podemos dizer

com Lins que o fazemos na direção de uma certa legitimidade, quanto dizer que ao produzir

significado  para um objeto que constituímos no  interior  de uma atividade,  o fazemos em

direção  a  um  certo  ser  cognitivo  que  também  constituímos.  Implica  a  mim  isto  dizer,

nascemos dentro da caixa, uma cultura, na qual cada qual é imerso e submetido a um certo

subconjunto de práticas sociais que a caracteriza para nós e nos caracteriza.  No interior de

cada prática nos constituímos, cada qual, enquanto seres cognitivos através de processos de

produção de significados para os objetos que constituímos na enunciação, no interior de uma

atividade constitutiva a esta prática, e na direção de um ser cognitivo, um interlocutor, uma

legitimidade. Nos termos de um processo de produção de conhecimento em marcha, isto, em

minha leitura de Lins,  funciona também como autoridade, justificação, que implica certos

modos de produção de significado que são aceitos, são legítimos. Aí, de novo o vínculo entre

sujeito epistêmico e sujeito cognitivo que leio em Lins. 

A partir de Lins (1999, 2012), tanto o sujeito epistêmico não faz sentido sem a direção

(autoridade, justificação) na qual um conhecimento é enunciado, quanto o sujeito cognitivo

não faz sentido sem a direção (interlocutor) na qual ele se constitui produzindo significado

para um objeto, na enunciação. É isto que leio em Lins, ao afirmar que 

E mais, o sujeito de um conhecimento não faz sentido sem o interlocutor em
direção ao qual este conhecimento é enunciado, isto é, a unidade mínima de
análise,  o  sujeito  cognitivo  (ou  epistêmico,  se  preferirem),  não  pode  ser
identificada ao sujeito biológico, assim como o sujeito funcional (unidade de
análise funcional) é o formigueiro e não a formiga. (LINS, 1999, p.84)

Como consequência à interação em sala de aula de matemática,  se estranhamos ou

desejamos nos certificar sobre a justificação para avaliar intervir na episteme deste sujeito em
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direção a justificações matemáticas, há que se considerar outras direções, matemáticas ou não,

nas quais o sujeito possa estar operando. Quer dizer,  uma direção outra na qual este possa

estar enunciado e que é diferente da nossa. E também, considerar grosso modo, que noutras

situações, para além dos muros da escola, quando pessoas interagem em situações ordinárias

do cotidiano comum, possa nos acontecer de, em não sendo familiarizados a seus modos de

produção de significado, não entendermos o que é que estão dizendo ou fazendo.

Entendo  Lins  (1999,  2012)  assim:  um sujeito  cognitivo  vai  se  constituindo  numa

atividade pela produção de significado para um objeto na enunciação (dizendo algo), onde o

significado  deste  objeto  é  tudo  que  o  sujeito  pode dizer  (ou,  como  sujeito  de  um

conhecimento,  tem justificação para enunciar) e que  de fato diz do objeto (enuncia crença-

afirmações), nesta atividade. Mas, que é atividade? 

Em (2), atividade é tomada no sentido de Leontiev (1978, 1984). Isto implica que toda

produção de significado é situada na necessidade que motiva uma atividade. Em minha leitura

é  através  disto  que Lins  (2012)  garante ao  significado  ser  local;  e  é  isto  que na  prática

equivale a afirmar  que não  se pode dizer tudo de um objeto numa dada situação; que na

mesma atividade, não se produz todos os significados que podem fazer parte do objeto. E se

há limites, é porque em Lins (1999, 2012),  a produção de significado para um objeto tem

contexto numa atividade: este sistema de ações (objetivos) e operações (condições materiais

do  meio)  com que  Leontiev  a  define  em cenário  teórico  que  a  especifica  em acordo  a

necessidade/motivo que a caracteriza.  

Mas,  atividade  em Leontiev  (1978,  1984)  é  do  domínio  do  trabalho,  porque  se

estabelece nos termos da filosofia do materialismo histórico-dialético de Karl Marx. Ela surge

como noção necessária à uma teoria de desenvolvimento do psiquismo, à qual Vygotsky já

trazia  elementos  ao  firmar  desenvolvimento  intelectual  em  termos  de  Zona  de

Desenvolvimento  Proximal  – ZDP como processo  de internalização  das formas  sociais  –

histórica e culturalmente produzidas – ao qual um indivíduo é submetido ao longo da vida. 

Mas,  a  teoria  de  Leontiev  requereria  dentre  outros  explicar  o  surgimento  da

consciência no indivíduo. E é aí que estabelece  atividade como aquele sistema de ações e

operações pelo qual indivíduos organizam-se juntos em determinadas formas sociais, histórico

e  culturalmente  produzidas,  para  satisfazer  uma  necessidade  comum.  Atividade  nasce  no

trabalho coletivo ascendendo ao individual.  Daí Leontiev ir  a linguagem e a comunicação

abordando a forma social e simbólica de uma língua em termos de significado.
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Ainda,  por  razões  teóricas  à  explicação  do  surgimento  da  consciência,  Leontiev

assume significados sociais sendo  aqueles já  bem estabelecidos numa cultura e  de outro,

significados pessoais sendo os  sentidos daqueles significados para o indivíduo. Os sentidos

que em Leontiev, são da ordem da  percepção,  ‘reencarnam’ em significados mais  e  mais

socialmente adequados através dos vínculos que um indivíduo firma com os outros do círculo

de suas comunicações. E isto é de tal forma que segundo Leontiev (1984), se posições sociais

antagônicas são expressas e apreendidas através destes significados, o indivíduo escolhe entre

estas posições e não entre significados. De fato, em Leontiev:

Un análisis más detenido de esa reencarnación de los sentidos personales em
significados  adecuados  (más  adecuados)  muestra  que  ela  transcurre  em
medio  de la  lucha  por  la  consciência  de los hombres  que se libra  em la
sociedade. Quiero decir con esto que el indivíduo no está simplemente ante
uma  “vitrina”  de  significados  entre  los  cuales  sólo  le  cabe  hacer  una
elección, sino que penetran con energia  in sus vínculos com la gente que
forma  el  círculo  de  sus  comunicaciones  reales.  Si  em  determinadas
circunstancias de la vida el individuo se ve compelido a elegir, esta elección
no es entre significados, sino entre posiciones sociales antagónicas que se
expresan  y  aprehenden  mediante  estos  significados.  (LEONTIEV, 1984,
p.122)8

Note-se  aí,  que  consciência  dos  homens  surge  na  comunicação,  no  ciclo  de

reencarnação  de significados a se  dar em sucessivas aproximações de sentidos pessoais a

significados sociais,  no campo das relações sociais e contingente a escolha entre posições

sociais. Nisto, significado e comunicação são objetos a teoria de Leontiev. 

Mas, a teoria depende das intenções do autor e enquanto em Leontiev é o caso explicar

desenvolvimento do psiquismo, com interesse a superar a visão idealista que a época situava o

indivíduo isolado ao meio – Behaviorismo –, em Lins é o caso gerar condições a leitura de

processos de produção de significado, com interesse a interação e intervenção no processo de

conhecimento situado a um sujeito. Em minha leitura, isto justifica a que Leontiev não precise

especificar  significado  e  comunicação  em  noções  teóricas  do  mesmo  modo  que  fez  à

atividade. Mas, Lins precisa. É que a intenção de Lins remete atividade acontecendo em sala

de  aula  de  matemática  e  enquanto  acontece,  justo  pelo  interesse  à  interação  que  está

acontecendo ali e  à  intervenção no conhecimento de um sujeito  enquanto este está,  agora

mesmo,  se  constituindo  através  da  enunciação,  num  processo  próprio  de  produção  de

significados para um objeto.  

8 LEONTIEV, A. N. Actividad, Conciencia y Personalidad. Editorial Cartago de México: México, 1984.
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E aí,  a palavrinha mágica é  processo. O desafio que se impunha a intenção de Lins

seria  o  de  formular  uma  teoria  que  tornasse  exequível  ler  processos  de  produção  de

significado  com objetivo  pragmático  à ação  de  intervir  neles  a  tempo9.  Isto  implicaria  o

esforço  de  viabilizar  por  meio  teórico  a  produção  desta  leitura.  E  ao  especificar  para  o

interior  de uma atividade noções de conhecimento e significado articuladas ao domínio da

enunciação, Lins precisa especificar também, uma de comunicação na qual sujeitos cognitivos

vão interagindo e se constituindo em processos de produção de significado para um objeto.

Trato disto logo adiante. 

Ora,  concluo  dizer  significado  e atividade de  um lado  no  horizonte  das  intenções

teóricas de Leontiev e, de outro nas de Lins.

Em Lins (2012), sentido é da ordem do desejo, o que é coerente ao significado de uma

noção de significado na  qual o  sujeito  cognitivo  se cria,  inventa,  constituindo objetos no

próprio processo de produção de significados para estes objetos. De igual modo, em minha

leitura de Leontiev (1984), sentido é da ordem da percepção, que é coerente ao significado de

uma noção de consciência que se liberta num campo de luta social, no qual sentidos pessoais

reencarnam em significados sociais.  Em Lins,  eu digo que me crio,  invento como sujeito

cognitivo torcendo ao time que torço porque desejo, embora perceba que venha perdendo; em

Leontiev, diria que como indivíduo vinculado a relações sociais, torço para certo time, porque

minha consciência se liberta  no  círculo  destas relações e  escolho  um time  entre posições

antagônicas expressas (ou seja, percebidas) por meio de significados sociais. Então, dizer de

sentido numa ou outra ordem é uma questão de consistência interna a teoria e do que se pode

dizer e diz, nela e com ela.

Ao postular sentido no domínio do desejo, em minha leitura, Lins não precisa desviar

significado em categorias (pessoal e social), mas em Leontiev, este desvio vem de necessidade

teórica  à  explicação  dinâmica  do  surgimento  da  consciência.  Em  Lins  isto  contorna

dificuldades que surgem, quando se discute a noção de significado a partir do que se percebe

ou deveria  se perceber  de uma  realidade  (necessidade do  olho  de um deus)  10 caindo  no

problema da representação11. Então, há um projeto político no MCS, aqui, quando Lins (1999,

9 Gosto de imaginar esta ação numa outra didática para sala de aula de matemática, como se fosse, copilotar um
processo de conhecimento situado a um sujeito cognitivo que, em tempo de vôo, se constitui na produção de
significados para um objeto que vai produzindo em enunciações e as quais se vai intervindo, oferecendo nova
direções possíveis de navegação através de outras enunciações.
10 Aqui não posso fazer nada melhor do que remeter o leitor ao problema do referente extralinguístico – ou
objeto,  discutido em Blikstein  (2003) na análise  que faz  a tríade significante/significado/objeto,  a  partir  de
Ogden e Richards, no campo da linguística.
11 BLIKSTEIN, I. Kaspar Hauser ou a fabricação da realidade. 9ed., São Paulo: Cultrix, 2003. 
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2012) postula: significado é tudo o que se pode e efetivamente se diz de um objeto no interior

de uma atividade. Ponto. Logo, em Lins (1999, 2012) é  sentido dizer de produção e não de

reencarnação de significados, embora isso também seja legitimo. Tanto que Leontiev o faz. 

Note-se  ainda.  Atividade  vem à  teoria  de  Leontiev como  noção  que articula  num

sistema único, ações e objetivos com operações e condições materiais do meio e isto a torna

aí,  a menor unidade de análise a ser considerada. De fato, na análise que Leontiev produz

sobre o exemplo da caça (Vygotsky) como atividade na qual indivíduos trabalham juntos para

satisfazer  uma  necessidade  comum  de  alimento  (Leontiev,  1978),  se  se  isola  dela  um

indivíduo (o batedor) que sai a frente a chacoalhar galhos em meio a mata, nem a ação dele

que tem por objetivo encurralar a presa, nem a atividade coletiva que tem por motivo abatê-la,

podem ser propriamente descritas e entendidas para o que de fato acontece ali. (Note o papel

da percepção, em Leontiev). 

Agora, ao trazermos isto à sala de aula de matemática entendida como atividade de

trabalho  coletivo,  é  problemático  porque  já  na  saída  aquela  necessidade  comum a  qual

Leontiev  refere  como  organizadora  das  ações  e  operações  entre  indivíduos  (professor  e

alunos)  não  se  estabelece  de modo  natural,  como  o  é  a  necessidade  de  alimento;  esta  é

fisiológica e se existe aos indivíduos (agora ou mais tarde) eles se organizam para satisfazê-la

a qualquer tempo, até mesmo quando o motivo da atividade para um indivíduo não coincide

com o motivo da atividade para os outros. Leontiev (1978) exemplifica isto mencionando um

indivíduo que tem como motivo obter a pele do animal para vestimenta. De todo modo ele se

organiza com os outros e a atividade se realiza.

Em sala de aula de matemática a necessidade e os motivos que os alunos e professores

tenham para ser e estar ali, precisam ser negociados e isto nem sempre é fácil.  

Então, a noção de atividade em Leontiev é antes de tudo coletiva e, em minha leitura, é

através das relações sociais que aí se estabelecem, que o indivíduo em Leontiev ascende a

consciência ao desenvolvimento psíquico no qual os significados sociais são motor propulsor.

Afirmo isto para considerar que em minha leitura de Lins, atividade também é coletiva e uma

vez  internalizados  por  alguma  legitimidade  de  uma  prática  social,  tornamo-nos  seres

cognitivos autônomos. Não tem sentido isolar o sujeito quando ler processo de produção de

significado de um sujeito é o caso. Quero com isto dizer, que na interação no interior de uma

atividade,  o  processo  de  produção  de  significado  do  sujeito  para  um objeto,  influi  e  é

influenciado pela produção de significado de um outro sujeito  para este objeto, através de
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enunciações.  Isto  é  assim,  porque  interagem  juntos (ações  e  operações),  para  alcançar

satisfazer uma necessidade negociada, esperançosamente comum. 

Em sala de aula de matemática,  por exemplo, o “erro” pode ser lido como se fosse

retrato de um sujeito cognitivo que está se constituindo, enquanto produz significado para um

objeto que, no momento da captura,  aparece como erro. E fica ali parado num quadro de

imagem que como tal,  pode ser analisado como erro em si mesmo, ao contraste  de outro

objeto no qual um outro sujeito  se constitui num processo de produção de significado ao

modo matemático. E isto é legítimo, também. Mas, fica como que congelado de um filme no

qual roda o processo coletivo das produções de significados dos alunos para um certo objeto

(um outro) que o professor constitui produzindo  significado matemático. E é aqui,  que a

minha leitura se desemboca na noção de comunicação em Lins (1999, 2012). 

Nos termos do Modelo dos Campos Semânticos – MCS (Lins 1999, 2012), a noção de

comunicação é designada  Espaço Comunicativo.  Com interesse nos problemas do processo

comunicativo  em  sala  de  aula  de  Matemática,  mais  situadamente,  os  que  envolvem

pensamento  algébrico  (LINS,  1992,  1997)  como  modos  de  produção  de  significado  na

constituição de objetos matemáticos, Lins desenvolve uma noção de comunicação também

diferente  da  clássica  ideia  emissor-mensagem-receptor,  de  modo  consistente  à  noção  de

conhecimento que postula. 

A noção de comunicação do MCS, se estabelece nas relações autor-texto-leitor que,

necessariamente  se  produzem mediadas  pela  noção  de  Interlocutor,  que  enfatizo  aqui,  é

central ao entendimento daquelas relações e daí a “comunicação” em Lins. Por isso a trago de

novo e parto dela:

O interlocutor é uma direção na qual se fala. Quando falo na direção de um
interlocutor é porque acredito que este interlocutor diria o que estou dizendo
e  aceitaria/adotaria  a  justificação  que  me  autoriza  a  dizer  o  que  estou
dizendo. (LINS, 2012, p.19).

Então,  diferente  do  uso  ordinário  de  interlocutor  como  referência  a  cada uma  das

pessoas que participam de um diálogo falando umas para as outras, em Lins,  Interlocutor é

um ser não-biológico. Não é gente de carne e osso para quem se fala, mas a direção na qual se

fala na presença da pessoa, e vice-versa; até mesmo na ausência de pessoas! Quem já não

falou sozinho lá com seus botões? Neste caso, não haveria  logicamente o que se pretende

ordinariamente por interação, já que ninguém espera que seus botões o respondam. Chuck
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Noland, personagem de Tom Hanks no filme “O Náufrago” (Cast Away) fala com “Wilson”,

uma bola de vôlei!

 “O interlocutor é um ser cognitivo, não um ser biológico. ” (LINS, 2012, p. 21). É que

em Lins,  Interlocutor como direção na qual se fala  é constituída  por quem fala  como se

falasse  a  um  Ser  Cognitivo no  qual  quem fala  vai  se  constituindo  enquanto  fala.  Esta

constituição, porém, não é arbitrária porque sua possibilidade já existe a priori “encarnada” à

experiência  histórico-cultural  anterior  do  ser  biológico,  na forma  de  uma  legitimidade

internalizada; e é esta que, em Lins (2012),  autoriza a quem fala,  dizer o que diz quando

efetivamente enuncia.

Há quem diga, o aluno  não quer  falar com o professor, por isso silencia em sala de

aula de matemática; ou não tem  interesse na aula, por isso conversa outras coisas com os

colegas. Embora seja legítimo dizer isto, é legítimo dizer também que o aluno não pode falar;

que mesmo assegurado da capacidade e desejo de fala, a enunciação fica impedida quando

não  tem justificação  que  constitutivamente  viabilize  enunciar  qualquer  crença-afirmação.

Dizer o que? Silêncio. 

É claro que apesar disto o aluno poderia enunciar algo em que acredita junto com uma

justificação que tem e o que diria poderia ser dito; mas fato aqui pressuposto: ele não enuncia.

Silencia. E uma leitura disto é que talvez ele já saiba que a justificação que tem não serve ali.

Multiplicação por zero, é zero, mas não serve à justificação do professor de que,  20
=1 .

Ali,  o aluno não pode dizer que  20=0 e que é justamente o que por suposto acreditaria,

enunciaria.  Para  mim,  isto  já  é  sinal  de  que o aluno  está  em posição  de  começar  a  ser

internalizado pela legitimidade do professor. Há algo lá que ele sabe existir para o professor,

mas que não existe para ele ainda.   

É que de acordo com o MCS, quem fala/gesticula, diz o que diz sempre na direção de

“alguém”; aquela “entidade” que Lins (2012) nomeia interlocutor e que em minha leitura, é

como se fosse tributária daquela uma  autoridade cuja legitimidade, como se diz no MCS,

quem enuncia empresta dizendo o que diz. Mas, se esta direção não se constitui ainda como

tal para que quem fale diga algo, então, havemos de concordar que não há como possa falar

em tal direção. Ou silencia, ou diz o que diz noutras direções.  

O bebê, extraído do relativo silencio natural ao isolamento do útero materno – desde a

fecundação habitando um mundo de águas – é caído de abrupto no meio de uma cultura. E é
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só aí, na interação com os outros ao redor, não sem dor e lamento à condição na qual existia

antes (não é do nada que vem o dizer “voltar ‘prá’ barriga da minha mãe”), que passa a se

desenvolver na linguagem corporal dos gestos, depois oral e adiante escrita na língua de uma

cultura. E é na imitação e em como se diz e como se faz, já dizendo e fazendo, que o bebê

cresce nas condições do meio natural e material que habita, aos modos de relações sociais nas

quais é inserido e segue na vida,  sendo internalizado pelas  legitimidades de uma cultura,

aquela em que nasceu. 

Kaspar Hauser, extraído do silêncio natural ao isolamento do cativeiro em que habita e

desde quando não se sabe bem criança, num mundo sem árvores, animais,  pessoas, etc., é

caído de abrupto numa cultura. Só ali, não sem dor e lamento à condição na qual existia antes

e que ligeiro descobre preferir, começa a ser internalizado às legitimidades daquela cultura

habitada por outros seres, com os quais começa a interagir. Não é por nada que na abertura do

filme “O Enigma de Kaspar Hauser” de Herzog (1974), lemos: “O senhor não ouve à nossa

volta esse grito medonho que costumam chamar de silêncio? ” Uma leitura plausível aí é a de

que Kaspar esteja produzindo significado para “silêncio” em relação a “gritos”, pois, se faz

sentido que alguém clame (chame) por “Silêncio! ” em meio ao rumor de muitas vozes a

compor  coro  em incessante  ruído,  faz  sentido  também,  que  alguém no  processo  de  ser

internalizado por uma cultura, produza a partir de “silêncio” e por algum tempo, um objeto

que tem a ver com “grito”. 

Aqui, o leitor já pode começar a se situar em relação às minhas próprias justificações

na produção de leituras de mundos que faço com recurso ao MCS de Lins. Quando em sala de

aula de matemática um professor enuncia que “todo número real (diferente de zero) elevado a

zero é um” e um aluno, eventualmente, enuncia ali, que para ele “todo número real (diferente

de  zero)  elevado  a zero  é  zero”,  então, a  pergunta é  qual justificação  cada um tem para

crer/afirmar o que enunciam. Certamente, não é a mesma. E se não é a mesma, no MCS, seus

conhecimentos são diferentes. O professor com legitimidade na Matemática, estaria pensando

na coerência matemática interna, no expoente da potência como um operador, nas operações

com potências, suas propriedades, mas o aluno estaria pensando noutra coisa...; talvez, a de

que multiplicação por zero é zero? Pode ser plausível.

Ainda, de central importância ao leitor situar como opero a produção destas leituras: ao

conhecer a noção de  justificação em Lins (2012) naquilo que um sujeito entende como lhe

autorizando a dizer o que diz, imagino de pronto eventuais legitimidades na cultura do sujeito
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às quais  ele  possa ter  sido  internalizado e que no  momento da interação numa atividade,

enquanto  enuncia  uma  crença-afirmação  esteja  emprestando  de  alguma  autoridade.

Justificação se estabelece para mim coerente à alguma legitimidade nalguma cultura. E é lá

que vou busca-las.  É lá  que produzo algum contexto (sempre insaturável,  lembra Derrida),

alguma versão  de mundo  (como em Goodman)  e no interior  do  qual emerge uma minha

leitura à crença-afirmação de um sujeito segundo alguma justificação que possa ser plausível

àquela legitimidade. 

Então, decorre lá  de (1) e (2), que ao enunciar o objeto do significado “potência de

zero” como “é um” e agir em coerência a isto em prova, a aluna não o faz sem justificação. Se

assim fosse seria incapaz de enuncia-lo12. O que acontece aí, com base nas noções do Modelo

dos Campos Semânticos de Lins (1999, 2012)  é  que a justificação  que a aluna  tem para

enuncia-lo  fica  como se  fosse “terceirizada” por  ela  ao  professor  com base  em crença  à

autoridade de sua posição social de Professor de Matemática. 

Mas, voltando a esquizofrenia “voluntária” então, é claro que não se trata propriamente

disto, senão do que vai resultando pelos caminhos de um, às vezes, dramático processo de

mudança nos modos de operar da função cognitiva humana na produção de significados;

refiro-me mais especificamente, ao movimento que se dá na luta pela sobrevivência cultural

em Matemática, na escola,  e que na próxima seção deste texto, busco descrever usando a

língua do Modelo dos Campos Semânticos, em Lins (1999, 2008, 2012).

Ainda, como condição de possibilidade à enunciação, se pode aceitar que a justificação

nem sempre venha declarada explicitamente no que vai resultando de uma enunciação. Mas,

assim sendo, naturalmente, pode surgir também a necessidade de interação entre as pessoas

como  motivo compartilhado  ao  estabelecimento  de  um processo  comunicativo  efetivo  no

interior de uma atividade que, no MCS, vem no sentido de Leontiev (1984).  

Porque só aí,  através da atividade de interação, que se pode efetivamente negociar

nossos modos de  operar  produzir significado constituindo objetos que podem ter (ou não)

legitimidade numa ou noutra prática social. Por exemplo: – a Matemática, numa interação em

sala de aula no interior de um processo de produção de atividade matemática; a Didática da

Matemática  numa  interação  no  interior  de  uma  escola  de  pensamento  de  educação

matemática,  numa  atividade  de  produção  de  recursos  e  materiais  didáticos;  a  Educação

12 Não ter uma justificação que nos permita enunciar a crença-afirmação de um outro sujeito do conhecimento
na mesma direção para a qual ele a enuncia, para mim, isto é o fundamento do silêncio na interação.
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Matemática  numa  interação  no  interior  de  uma  linha,  numa  atividade  de  produção  de

pesquisa, etc.

Mas, conquanto a interação falada oferece possibilidade dinâmica ao estabelecimento

de um processo comunicativo efetivo como sugere o MCS, e onde possa se dar e logo tratar

eventuais estranhamentos às enunciações – por exemplo, quando uma palavra como “primo”,

legítima no interior de uma atividade matemática, por alguma razão justificável,  signifique

um objeto diferente ao aluno que a enuncia –, já a possibilidade de estabelecimento de um

processo comunicativo aqui, com o leitor, a partir da minha escrita, ou em geral, de qualquer

escrita, requer considera-la no lugar que ocupa no horizonte daquela noção de comunicação,

em Lins (1999, 2012). Esta, de  per si nos permite imaginar um diálogo acontecendo entre

duas pessoas de um jeito diferente: Lins nos oferece considerar pessoas falando em direções

diferentes,  por  exemplo,  divergentes  ou opostas,  ou  o que  seria  o  ideal  de um processo

comunicativo  efetivo de acordo com o MCS,  que falam na mesma direção,  por exemplo,

convergentes (LINS, 1999).

Mas,  só  se  enuncia  quando  se  tem  demanda  para  falar,  ou  seja,  para  produzir

significado a algo que desperta o desejo de enunciação. Este algo que escrevo aqui, refere em

Lins, a noção de Resíduo de Enunciação: “Algo com que me deparo e acredito ter sido dito

por alguém. ” (LINS, 2012, p.27). 

Em dado momento, “estrelas no céu” pode se tornar resíduo de enunciação para uma

daquelas pessoas por alguma demanda especial que tem para produzir significados a partir

dele numa certa direção para a outra.  E dependendo dos limites de seu horizonte cultural

(Lins, 2012) ela poderia falar em diferentes direções a partir de estrelas que vê no céu; por

exemplo, na direção de astrônomos, astrólogos ou de um romance de Clarice Lispector. Então,

começa a enunciar (falar, gesticular, escrever, desenhar) numa dessas direções para a outra. E

tudo o que enuncia chega a outra pessoa também na forma de resíduos de enunciação outros –

ruídos vocálicos,  performance de gestos,  rabiscos em papel,  etc.  E tudo o que diga nesta

atividade em que vai se constituindo cognitivamente por uma necessidade de falar sobre as

estrelas no céu, de acordo com o MCS, constitui para si um texto do qual é autora. E o que

quer  que ela  enuncie permanece à outra como resíduo de uma enunciação, a  menos que,

também conforme  o  MCS,  no  andar  do  processo  de  enunciação  daquela  e  demandando

produzir significados a partir deles ela passe a falar, enunciar algo em alguma direção. Aí a
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noção  de  autor-texto-leitor (LINS,  1999;  2012);  uma  noção  de  comunicação  que  Lins

reconstrói para os termos do MCS.  

E a escrita para mim, é como se fosse rabisco...; retrato de uma criatura, a partir do

qual,  o leitor a constitui, não como pessoa de carne e osso, embora, conforme o MCS, possa

acreditar que tenha sido produzida por uma, mas como um ser cognitivo, que aqui, entendido

nos termos de Lins (1999, 2012) vem em diferença a ser biológico. E embora no tempo as

gentes de carne e osso que escrevinham rabiscos para alguém, mudem do presente de um

passado  ao  de  um  futuro  de  ausência  no  presente  de  alguém,  o  velho  retrato  sempre

continuará nos meios digitais garantindo que ao menos para alguém seja sempre literalmente

novo.  O fato  é,  que mesmo que deixemos de existir,  nossos rastros de escrita continuam

viabilizando  a que sejamos constituídos por alguém como algum ser  cognitivo  que ainda

perambula por aí enfiado como mediador imaterial entre falantes,  oferecendo direções nas

quais possam falar. 

Isto significa que preciso antecipar  declaradamente ao leitor as justificações que uso

ao  dizer  o  que  digo  e  as  quais  de  outro  modo,  se  tomasse  por  garantido  que  ele  as

compartilhasse comigo e assumisse o risco de acreditar que mesmo ausentes à escrita elas

seriam identificáveis  e  assentes  por  ele,  eventualmente,  aconteceria  de  crendo  em O,  eu

afirmasse P junto com a justificação p que tenho legítima em O e o leitor crendo em O’, lesse

P junto com a justificação p’ que tem legítima em O’; constituiríamos em P objetos diferentes

e sem o saber diferentes, estranharíamos nosso modo de operar com P (usar, empregar, dizer

P). 

Em suma, ao ler “escrita” aqui com o MCS, não há certeza  a priori de que o leitor

compartilhe  justificações constitutivas a  afirmações  que  implicam  e  são  implicadas

verdadeiras àquilo que creio enquanto enuncio, escrevo. E mais, quando se trata por exemplo,

de  sala  de  aula  de  matemática,  por  princípio,  podemos  concordar  que  só  se  aceita  as

afirmações que os alunos produzem em “erros”, se não se renuncia a que eles declarem suas

justificações; porque, com o MCS é a partir/sobre elas que agimos. 

Isto é óbvio no caso de “erros”. Mas, se um certo alguém, um professor, passa a não

mais acreditar em “erros” no sentido de  anomalia  ao discurso matemático, e passa a lê-los

como possível presença de outras legitimidades, embora este alguém possa enunciar a palavra

“erro” para se comunicar, ele  o faz junto a outra justificação, constituindo nela um outro

objeto com o qual pensa agora.  Aí,  com o MCS, mesmo quando um aluno marque  V, de
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Verdadeiro, na lacuna (    ) ao lado da afirmação de que 20
=1  na lousa, esse alguém pedirá

ao  aluno  declarar  sua  justificação;  porque  está  em  busca  de  ler  a  partir/sobre  elas  a

legitimidade com a qual o aluno crê verdadeira tal afirmação, para então tomar decisão e agir.

(Aí, um claro princípio a ação didática no MCS). 

Isto pode parecer estranho, desnecessário, a quem afirme “erro” como anomalia porque

entenderia que se o aluno acertou é porque consummatum est: o professor atingiu seu objetivo

de ensino. O fato do acerto poder lhe dar crer que o aluno tem a mesma justificação que ele

tem para que 20
=1 (  V ), de que a compartilham, o levaria a renunciar à justificação do

aluno; ela seria a mesma. O aluno estaria operando nos conformes do discurso matemático.

Mas, para aquele certo alguém, um professor, passa a ser estranho  não pedir que o

aluno declare suas justificações, porque acredita que uma enunciação é a afirmação de uma

crença cuja justificação pode não ser a mesma àquela que ele tem. Então, na direção do MCS,

não se trata mais de erros e acertos e sim de legitimidades, justificações.  

Não basta acreditar que o leitor também diria, escreveria o que digo, escrevo àquelas

leituras.

Mas,  na  vida  como  ela  é  neste  rico  e  diverso  campo  das  atividades  de  produção

científica em Educação Matemática, não é bem assim. E se eu estivesse enganada e o leitor de

fato não compartilhasse as justificações que uso dizendo o que digo, eu o estaria abandonando

nalgum lugar (cognitivo) talvez distante do meu, a usar justificações diferentes ao que digo.

Como me entenderia? E como nós – assim, perdidos um do outro no imenso nevoeiro de

possibilidades  que constitui o  horizonte  das  direções em que  se pode falar  no  campo  da

Educação  Matemática,  poderíamos  nos  encontrar  e  nos  entender,  sem que  eu  produzisse

pegadas mais bem marcadas, pistas mais claras àquela direção do MCS, na qual me constituo

enquanto escrevo produzindo significado para os objetos que vou constituindo na escrita aqui,

com a legitimidade  do lugar  de onde falo? Declarar  justificações importa à  um processo

comunicativo efetivo. 

Aliás, é porque minhas justificações mudaram, que mudei de mala e cuia a falar numa

direção diferente àquela em que falava lendo “erros” que os alunos produziam em sala de aula

de  matemática  opondo  “lógica”  do  aluno  à  lógica  matemática.  Ao  girar  minha  bússola

encontrei outro modo também plausível de lê-los: o das legitimidades dos lugares cognitivos

nos quais alunos e professores operam na unidade de uma atividade coletiva (cognitiva) de
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certo modo invisível ao observador, mas que deixa rastros, pistas, vestígios, testemunhos de

registro desta atividade interna, no que efetivamente dizem e fazem enquanto interagem em

sala de aula de matemática, mediados pela linguagem e uso de recursos e materiais didáticos,

isto sim, visível à leitura do observador, na unidade da atividade coletiva externa. Amém.

Encontrei minha tese. 

Os créditos teóricos desta mudança devo a Lins em sua teoria do Modelo dos Campos

Semânticos,  enquanto  os  práticos,  à  contingência  de  que  na  função  de  supervisora  e

orientadora de estágio  no  curso  de Matemática  da UFSM, há  prerrogativa  a acompanhar

interações de futuros professores de Matemática com alunos e os professores de Matemática

que os orientam diariamente na escola, em salas de aula no nível básico. 

Em síntese, preciso declarar minhas justificações não só porque quando elas mudam a

gente  muda  também  (meu  conhecimento  muda,  produzo  outro;  meu  modo  de  enunciar

enquanto produzo significado constituindo um objeto em meu conhecimento, muda), mas para

avisar ao leitor que isso o inclui, também.  De fato, se não o fizesse, eu correria o risco de

condicionar de modo menos produtivo o processo comunicativo que, na posição de a autora

do que enuncio aqui, tento estabelecer com você, como o leitor aí do que enuncio daqui, por

meio desta escrita. É que a minha pessoa não vai anexa ao texto que produzo quando ele lhe

chega aí como marca do que produzi, certo? Só meu nome. Este fato risonho e banal remete a

questão nada trivial das condições de possibilidade à comunicação humana. Aqui, entendida a

partir da escrita. 

Derrida  (1991)13 realiza  tomar  escrita  por  exemplo  para  tratar  o  problema  da

polissemia  e  da  comunicação  partindo  do  modo  metafórico  como  se  estabelece

“comunicação” na filosofia clássica na forma de “transmissão de sentidos”. A crença de que a

escrita  (meio)  transportaria  algo  (o sentido),  daqui (eu)  para  lá  (você),  chegando  aí  com

integridade, se abala no pressuposto de Derrida de que contexto de modo geral e o da escrita

em particular, nunca é determinável de modo absoluto. 

De fato, o leitor poderia começar indagando-se, por exemplo, por que enxerto tal e tal

cita de um outro autor em meu texto?; o que quereria eu dizer com tal cita em tal altura de

meu texto?; estaria carregando toda a obra do autor para dentro dele?; assumindo um excerto

dela em novo contexto? E pode? O que diria o autor da cita? 

13 DERRIDA, J. Limited Inc.. Constança Marcondes Cesar (Trad.). São Paulo: Papirus, 1991.
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O leitor poderia seguir, indagando à obra do autor da cita e indo em consulta a minha

bibliografia.  Mas que é sua obra? Um livro? Tudo o que ele escreveu em vida?; toda sua

teoria? E se for, o que é mesmo que significamos quando referimos enunciando o nome da

teoria de um autor? Ou, que é teoria? Um modelo da realidade? E se for, que é realidade?

Aquilo com que todos concordamos perceber do mesmo modo?  Mas, e percebemos tudo do

mesmo modo, por exemplo, quando dizemos a “realidade” em sala de aula de matemática? Se

sim,  compartilhamos  justificações,  nos  entendemos,  concordamos.  Mas,  se  não,  haveria

diferentes modelos àquilo que se percebe como “realidade” e seria melhor dizer logo de uma

vez, “realidades”. Mas, que é um modelo? Uma representação da realidade? Essa busca por

resgate ao contexto do autor pode ir ao infinito; é insaturável e nunca está assegurado, como

defende Derrida (1991).

Referi acima, representação e modelo. Prefiro não me estender aqui ao problema da

representação. Derrida (1991) em certa medida já o faz. O leitor poderia recorrer ao dicionário

filosófico de Abbagnano (2003)14 que remete ao uso do termo como referência a imagem ou

ideia e às origens do problema do conhecimento. Daí, ao que seja realidade e significado. 

Entretanto,  devo  ao  menos  mencionar  que  entendo  o  problema  da  representação

situado no interior das áreas de conhecimento. Derrida (1991) no campo da filosofia, toma

contexto  por  insaturável  e  se  perguntando  pela  escrita  como  representação  e  meio  de

transmissão  do  sentido,  conclui  escrita,  como  cita,  iterativa  e  repetível  de  uma  marca15.

Humberto Maturana (1997)16, no campo da neurobiologia, assumindo organismos vivos como

sistemas  nervosos  fechados  e  autopoiéticos,  quando  indagado  em entrevista  por  Cristina

Magro sobre “O que acontece com a ideia tradicional de sistema nervoso como um sistema

aberto que capta informações pelos sentidos e com elas constrói representações internas do

mundo exterior? ” (MATURANA, 1997, p.36), responde que:

A noção de representação para mim se acaba no momento em que me dou
conta  de  que  a  atividade  da  retina  não  pode  ser  correlacionada  com as
características do estimulo:  o que posso correlacionar com a atividade da
retina é o nome dado a  cor  (1).  Portanto,  a  cor, a experiência  cromática,
deixa de ser uma representação do mundo, passa a ser uma configuração do

14 ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
15 Entendo  marca  em Derridá, como rabisco (letras que formam palavras,  elas mesmas rabisco que forma
frases, estas mesmas rabisco que forma parágrafos, estes mesmos rabisco que formam sessões, etc. Enfim, em
Derrida, escrever é produzir uma marca, iterável, repetível  E é aí que para mim surge a necessidade humana de
produzir significado para uma marca.  
16 MATURANA, H. A ontologia da realidade. Cristina Magro, Miriam Graciano e Nelson Vaz (orgs.). Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1997.
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mundo. A representação é um comentário do observador sobre a correlação
entre organismo e circunstância. (MATURANA, 1997, p. 36)

Ao que me parece, nem sempre se precisa da noção de representação para dizer o que

dizemos. Isto posto, vou logo dizendo o que é modelo para mim. Modelo é um processo de

produção da realidade pelo qual operamos e ela funciona. A teoria do Movimento dos Corpos

Celestes  de  Newton  é  um  modelo  de  produção  da  realidade  assim  como  a  teoria  da

Relatividade  Geral  de  Einstein  o  é  para  mim.  Ao  operar  com o  Modelo  dos  Campos

Semânticos de Lins, por exemplo, começo a me constituir constituindo certa realidade, que

anterior ao MCS não existia para mim. Na passagem do tempo essa realidade vai se tornando

mais e mais consistente, a medida em que cognitivamente constituo novos objetos produzindo

significado àquelas escritas, marcas de Lins, falas e rabiscos, por assim dizer, assembler.

A teoria da Autopoiese de Maturana para os organismos vivos, o Modelo dos Campos

Semânticos de Lins,  o  modelo  dos Campos Conceituais de Vergnaud,  a  teoria  do Ensino

Desenvolvimental de Davidov, a teoria das Situações Didáticas de Brousseau, etc., são para

mim modelos, processos que produzem realidades. Eles não correspondem a uma realidade

pré-existente a eles, embora possamos sentir como se fosse assim. Produzimos uma realidade

a  medida  em que produzimos  significado  as  noções teóricas  que  constituem o  modelo  e

passamos a crer e operar com elas. E isso basta por hora. 

Voltemos a questão do contexto para concluir sobre a importância de declarar minhas

justificações. Derrida  (1991)  mostra  em  que  a  determinação  do  contexto  da  escrita  é

insaturável; em que, não está assegurada: na ausência do destinatário para o autor da escrita e

do emissário para o leitor dela; em Derrida escrita implica ruptura à presença. 

Para mim, é aí que a questão do contexto surge às vezes em formas de exegese, crítica

literária,  tradução e no  que mais  venha das expedições cognitivas humanas em buscas ao

autor, por exemplo, em crença de resgate ao que ele quis dizer. Mas, se contexto é insaturável,

o que o autor quis dizer pode se ter perdido para sempre. Poderíamos perguntar então, “Que

importa quem fala? ” (FOUCAULT, 2006, p. 264)17 como desafia Foucault, numa conferência

em 1969, na França. Ou aqui, que importa quem escreve? 

Foucault, Derrida e antes deles, outros escreveram sobre a “morte” do autor. Enquanto

Derrida me dá entender que o desaparecimento do autor na função de escritor, vai se dando no

17 FOUCAULT, M. O que é um autor? In: Estética: literatura e pintura, música e cinema/Michel Foucault.
Manuel Barros de Motta (org. e seleção de textos); Inês Autran Dourado Barbosa (trad.). 2 ed., Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2006.
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tempo da ação de produzir escrita,  e de tal sorte,  que finda escrita o autor “morre” e sua

escrita  é  marca que  fica  para  ser  liberta  aos  mundos  produtores  de  signos,  antes  dele,

Foucault, buscando examinar a relação do texto com o autor –  localizar o vazio  deixado pela

“morte” do autor na escrita, analisava a função autor nas práticas discursivas, observando, por

exemplo, que o nome do autor caracteriza um certo modo de discurso e que ele não se liga

para designar  seu nome ou para descrever  sua obra,  não  são  isomorfos,  apesar  do  nome

próprio usado ser o mesmo.  

Fato é que eu gostaria, mas não posso interagir com o leitor agora mesmo enquanto

produz a leitura que produz a partir do texto que escrevo; aliás se o está lendo é porque já o

escrevi. Derrida (1991) 18 sugere dizer que finda a escrita o autor morre porque só existe como

tal em função dela. Despregada da legitimidade de todo o contexto no qual produz enquanto a

produz e onde jazem mais propriamente as legitimidades das intenções e  justificações do

autor, assim a escrita é liberta ao mundo. 

Mas, se no sentido de Derrida o autor morre, já no sentido do MCS de Lins,  ainda

assim não  deixa  de  existir,  nem que  seja  nesta  forma  fantasmagórica  na  qual  o  leitor  o

constitui nas leituras que produz dele a partir dos seus escritos; afinal, ele acredita que alguém

os produziu. E é bem aí, que este fantasma ficcional do autor que o leitor constitui, vem na

legitimidade teórica dos termos do Modelo dos Campos Semânticos, naquilo que Lins nomeia

ser cognitivo, um interlocutor. 

Agora volto.

***

Então em minha análise ao episódio da aluna, no início deste ensaio, leio assim:

(1)  imerso,  esperançosamente, em  interações produtivas às  atividades (didáticas)

matemáticas,

(2) um certo modo de ser (cognitivo) – no caso, o da aluna,

(3) começa a se modificar, ao mesmo tempo em que,

(4) com base em crença na autoridade do professor, 

18 DERRIDA, J. Limited Inc.. Constança Marcondes Cesar (trad.). São Paulo: Papirus, 1991.
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(5)  vai  sendo  internalizada pela  legitimidade  de objetos que  tem  a  ver  com  os  que

caracterizam e resultam de uma  certa  prática  histórica  e  social  de  produção  da atividade

matemática, mas,

(6)  para  cujos  objetos19,  no  próprio  andamento  do  processo  de  internalização,  esse  ser

cognitivo  que  a  aluna  materializa  em  enunciações,  ainda  não  opera  sua  produção  de

significados para eles em modos matemáticos, legítimos e naturalizáveis

(7) ao contexto didático da atividade matemática; 

(8) e que, para passar a operar, 

(9) durante as interações didáticas, precisa acontecer uma mudança de direção20, ou seja, de

interlocutor porque, no atual modo de produção significado em que esse ser cognitivo está se

constituindo, produz significados para aqueles objetos na direção de um outro lugar, também

cognitivo, mas que não o da matemática naquela atividade; por isso não encontra legitimidade

nela; mas,

(10) ao começar a alterar sua direção para aquela em que o professor de matemática opera em

seu modo de produzir significado para aqueles objetos, o próprio processo desta alteração,

(11) implica a esse ser cognitivo suspender ou desconstruir aí,  localmente, objetos com os

quais já opera, mas que foram produzidos com legitimidades internalizadas de outras práticas

sociais e que embora lá, funcionassem bem, seus significados não são legítimos a atividade

matemática. 

E é aí, que pode surgir aquele sentimento de “estar no mundo, mas não ser do mundo”

ao qual Emmanuel Carrère citado em Nagib (s/d) refere aos heróis de Herzog, emblemático ao

caso Kaspar  Hauser e que, em alegoria,  é útil aqui para pensar  a sala de aula de aula de

Matemática.

Preciso de alguns exemplos à descrição  teórica que faço acima ao que referi antes

como um as vezes dramático processo de mudança nos modos de produção de significados

19 Simbólicos, abstratos, descolados do contexto histórico-social e do motivo originário da atividade concreta
na qual foram produzidos num passado distante e deixados em herança matemático-cultural ao presente.
20 LINS (1992),  fundamenta essa  mudança de  direção em sua tese,  A framework for  understanding what
algebraic thinking is, submetida a Universidade de Nottingham, para obtenção do grau de Doctor of Philosophy,
em junho de 1992.  Posteriormente,  também recorrem a noção de mudança de direção,  em Lins,  LINARDI
(2006) em  Rastros da formação matemática na prática profissional do professor de matemática e ANGELO
(2012) em Uma leitura das falas de alunos do ensino fundamental sobre a aula de matemática, respectivamente,
suas teses de doutorado submetidas a Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
Rio Claro, SP.
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para os objetos matemáticos, que acontece em sala de aula de matemática, a seres cognitivos

nos quais os alunos se constituem. 

Num exemplo: – Ao anotar na lousa o tópico do dia, Números Primos, a professora

ouve alguém perguntar se vai ter também, números “irmãos”... (risos).  

O que está em jogo aí, em leitura plausível, são dois modos distintos de produção de

significado para primo: um como significado do objeto número com o qual pensa a professora

e outro como significado do objeto  família com o qual pensa o aluno. É evidente que nem

tudo  o  que  o  aluno  poderia  dizer  sobre  o  objeto  família,  por  exemplo,  como  grau  de

parentesco e com o qual opera no momento, ele efetivamente diz.  Diz apenas,  irmãos. Do

mesmo modo, nem tudo o que a professora poderia dizer do objeto número, por exemplo,

como “discreto” e com a qual opera, ela efetivamente diz. Diz apenas primos. 

E é daí que assumo que, (a) das diferentes orientações que caracterizam os lugares

cognitivos nos quais a professora e o aluno se situam e dos quais, respectivamente, operam

enunciando de modo legitimo o que cada qual enuncia e (b) do fato de que os objetos que se

produz, produzindo significado é, nos termos do MCS, o que efetivamente se diz constituindo

este objeto, é daí, que a partir de um estranhamento recíproco pode emergir, naturalmente, o

motivo compartilhado que inaugura a interação em sala de aula de matemática. 

Dito de outro modo, o processo de mudança que acontece no movimento de se afastar

de um modo já familiar de produzir objetos com as legitimidades de uma certa prática social,

e se aproximar de outro ainda não familiar, de outra prática, na qual os objetos são produzidos

com outras legitimidades – a este dramático processo de mudança, chamo Aprendizagem; um

processo  de internalização de novas legitimidades; aprender  é acertar produzir  significado

numa certa direção legítima a uma certa prática, numa cultura; é estar sendo internalizado por

uma outra legitimidade.

Refiro-me  ao  processo  que  acontece  (esperançosamente)  neste  entre  “lugares”

cognitivo, constitutivo do espaço cultural de interação social em sala de aula de matemática,

onde seres (cognitivos) que o habitam operam de modos diferentes: o professor de matemática

ao modo que enuncia potência de zero em “é um” e a aluna ao modo que enuncia em “é zero”.

Este fato evidencia que tanto um quanto outro enunciam o que enunciam situados em

lugares (cognitivos) diferentes; é isso o que me permite dizer “o espaço cultural da interação

social em sala de aula de matemática” como entre lugares (no plural)  cognitivo. E o que
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acontece  durante  o  (des)encontro  destes  dois  modos  operacionais  de  ser  cognitivo  neste

espaço? Como pode se dar a comunicação quando falam, como se fosse, babelicamente, em

línguas diferentes?  

A questão central aqui, mais especificamente, é como e o que acontece ao ser cognitivo

em que “aluna” ali se constitui, ao ponto de mudar seu modo de enunciação à mesma direção

em que o ser cognitivo “professor” se constitui. O que a faz dizer ali que agora “é um” e não

mais “zero”. Em Lins, é a justificação que aceita, ou seja, a autoridade do professor. 

Quero dizer do que aparece numa interação em sala de aula de matemática quando em

um certo  modo de ser  (cognitivo)  a  aluna,  em luta por sobrevivência  cultural,  vai sendo

internalizada por legitimidades de uma prática social, a matemática, na qual ainda não opera

de modo natural e que, para operar, precisa ir suspendendo ou desconstruindo aquelas naturais

de  outras;  e  enquanto  se  afasta  de  um  modo  já  familiar  de  produzir  objetos  com  as

legitimidades  de uma  prática social e  se aproxima  de outro,  ainda  não  familiar,  de outra

prática, na qual os objetos são produzidos com outras legitimidades, a aluna está imersa neste

dramático processo de mudança que entendo por Aprendizagem: processo de internalização de

novas legitimidades.

E é no caminho mesmo da aprendizagem, enquanto vai girando o botão cognitivo que,

ao fim e ao cabo, muda o modo de operação cognitiva selecionando um outro coerente e

compartilhado  numa  prática  social  e  pelo  qual  se  produz  seus  objetos,  é  neste  caminho

mesmo, que se constitui mais propriamente a  diferença como experiência de operar num ou

noutro modo de produção de significado. E é aí, neste entre lugares, que pode emergir aquele

sentimento de estar no mundo, mas não ser dele e que busco descrever e fundamentar a seguir.

Já para o tempo em que crianças aprendem os nomes das coisas, dos objetos ao redor

na língua materna dos pais enquanto com eles interagem, não escapa lembrança de situações

do cotidiano que talvez o leitor identifique verossímeis ao seguinte episódio: 

Precisando ir à feira,  a mãe segura a criança no colo, pega um cesto de palha que

costuma levar e convida a filha: 

- “Vamos à feira? ”. 

- “Feira? ”, repete a filha em interrogação.

- “É. ” diz a mãe, “Feira! ”. 
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Enquanto a filha murmura “feira” a mãe pega um cesto de palha com nada dentro e

motivada a mostrar-lhe a necessidade de irem a feira, gesticula a mão em círculos no interior

dele dizendo: “Viu? Está vazio. ” 

“Vazio? ”, repete a filha em nova interrogação. 

“É. ” diz a mãe, “Vazio! ”. E a filha murmura “vazio”.

A partir daí e em várias oportunidades a mãe observou a filha buscar o cesto de palha

na cozinha e trazer-lhe. Enquanto repetidas vezes dizia “vazio ”, a filha caminhava em sua

direção olhando e manipulando o cesto, pelo o quê,  a mãe significava a menina estar lhe

dizendo que precisavam ir à feira porque o cesto estava vazio. Então, seguia interagindo com

ela em coerência a isto: – “Não. Hoje não! Não vamos sair! Hoje não tem feira! ”; ou, “ Isto!

Vazio! Colocamos as frutas em cima da mesa! ”. Mas, outra leitura plausível desse episódio é

a de que a filha simplesmente enunciava “vazio” designando e nomeando o objeto “cesto de

palha”  e  o  estivesse  mostrando  a  ela.  Usava-o  como  chapéu,  por  exemplo,  enquanto

caminhava pela sala. 

E não escapa à lembrança aqui também, aquela cena do filme de Herzog na qual o

menino Julius e seu pai, sentados em torno da mesa de almoço, tentam interagir com Kaspar

mostrando-lhe  que  a caneca  que ele  empina  à  boca  para beber  água  está  vazia.  Nalgum

momento desta tentativa Kaspar leva a mão noutra caneca que está sobre a mesa e cheia com

cerveja enquanto enuncia com ênfase: “Vazio! ”. Há quem diga que Kaspar não entende ou

que  não  sabe;  mas  faz  sentido  dizer  noutra  leitura  plausível  também,  que  Kaspar  está

nomeando a caneca de “vazio”, o que já é bom, posto que está produzindo significado para

um objeto “caneca” no contexto daquela atividade; e “vazio” como algo que se pode dizer de

um objeto “caneca”, é bom.

Não escorrego aqui à análise da linguagem, objeto da linguística. Estou noutro lugar.

Descrevo  uma interação  apenas para dar visibilidade ao acontecimento da linguagem nos

primórdios de constituição de algum sujeito do conhecimento e que nisso mesmo, começa a se

constituir como tal; quando a linguagem começa a se constituir como tal para alguém (filha)

nos modos de enunciação de um sujeito do conhecimento de uma dada língua (a materna) que

vai passando a mediar a possibilidade de comunicação e nisso, constituindo um certo sujeito

do  conhecimento  (o  seu)  no  próprio  processo  de  produção  de  significados  aos  objetos

materiais (artefatos) do mundo ao redor e que, por isso mesmo, vai se tornando imaterial [na

linguagem], como lembra Leontiev (1984). Ao escrever a expressão “cesto de palha” aqui,
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não  preciso  anexá-lo  como objeto  físico  para que o leitor  entenda do  que estou falando;

também, devo declarar, que não vejo nela uma forma de representação de um cesto de palha

genérico.  Mas, sim no sentido de Lins (1999, 2012), um “resíduo de enunciação” produzido

tantas e tantas vezes em diferentes situações que suponho, naturalizada ao leitor.

Há várias cenas em que Herzog posiciona a interação de Kaspar Hauser com outros

personagens em sentido semelhante ao do episódio acima; voltarei a elas noutro lugar. Estes

episódios são produtivos para pensar o que em geral Lins designa por “modos de produção de

significados”  e  que  aqui  busco  ler  no  dia  a  dia  ordinário,  em que  pessoas  convivem e

interagem. E mais, eles nos dão a considerar que se função cognitiva como faculdade humana

é inata, já os modos pelos quais ela se produz em operação, efetivamente, são históricos e

culturalmente constituídos nas interações das práticas sociais, desde que as pessoas nascem e

se desenvolvem ao longo da vida. E isto, Vygotsky e mais tarde Leontiev, o demonstram de

forma consistente.

Eu dizia  antes,  que  aqueles  significados  aos  quais  a  enunciação  de  “zero”  remete

alguém (os  objetos  de  nenhum,  nada,  e  agora  também,  de  vazio)  a  um sentido  de  não

existência ou fracasso no interior de certas práticas culturais, esses objetos, em dado momento

perdido no  tempo, se  naturalizam para as pessoas (talvez porque tenham sido produzidos

repetidas vezes em diversas práticas e sempre funcionassem bem). Dito de outro modo, eles

se despregam das condições de contexto ou domínio  das diversas práticas sociais  em que

foram produzidos e alcançam certo valor de generalidade de uso: passam a ser carregados de

modo automático no interior de novas práticas. 

Ora, quando aqueles e outros significados naturalizados são carregados à uma prática

social que tem a ver com Matemática, é razoável supor, que um ruidoso encontro de mundos

aconteça, e não sem a dor deles: o mundo da Matemática em que o matemático habita e o

mundo dos Cotidianos em que não-matemáticos habitam.

Do impactante choque destes mundos se pode imaginar múltiplos espaços intersticiais

de sala de aula e que para causar estranhamento ao leitor, chamo sala de aula Dn  ; onde, n

é  um índice  que  especifica  e  nomeia  uma  prática  social  de  aprendizagem;  por  exemplo

Dengenharia  , Deconomia  , Dcorte costura  , Dinformática , etc.; Dn  é a classe que indica as

diversas  necessidades que constituem atividades  legitimas que  predicam prática social  de

aprendizagem; por exemplo,  Dengenharia  = } ...  Álgebra Linear, Resistência de Materiais,

Projeto de Pontes, ... { num curso de formação. (o símbolo invertido de chaves indica que a
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classe é aberta, isto é, que comporta necessidades não indicadas que já existem ou venham a

existir, e ainda, que cada necessidade pode se transformar e até mesmo deixar de existir); por

fim,  sala de aula é o meio em cujas condições (instrumentos, incluso linguagem) a prática

social acontece; entre paredes de sala como num laboratório de informática,  ou extra paredes,

num ginásio, na rua, num pátio de obra ou chão da fábrica, etc. 

Cabe aqui uma nota sobre o possível estranhamento que, esperançosamente, tenha eu

causado ao leitor. Mas é que eu precisava produzir condições de experiência (no sentido de

Larrosa) ao que o tempo todo tenho estado aqui significando por “dramático processo de

mudança  do  modo  de  operar  da  função  cognitiva  humana”;  o  processo no  qual  as

legitimidades de cada um deles [os mundos] passam a circular em enunciações produzidas por

seres que, vindos deles,  agora habitam juntos nesse novo espaço tentando se comunicar –

professores de matemática e seus alunos.  

E  não  se  trata  aqui  de  um  espaço  babélico,  como  alguns  talvez  objetassem

argumentando de que então, nele circulariam, de um lado, enunciações que só um matemático

entenderia e de outro, enunciações que só não-matemáticos entenderiam. Até porque, como

qualquer outro ser humano, quando encosta a porta de seu mundo e sai dele, o matemático

instantaneamente entra num outro cotidiano singular, o do dia a dia ordinário das pessoas

comuns ao qual Lins refere e que o matemático também habita. Neste mundo, o modo de

operar “definicional, internalista e simbólico” que Linardi (2006)21 refere,  muda, quiçá ao

modo polissêmico, metafórico, alegórico, que circula neste um outro mundo singular. 

No espaço intersticial da sala de aula circulam enunciações com as quais professor e

alunos  produzem objetos  e  com os  quais  pensam em seus  respectivos  mundos.  Nele  os

diálogos afloram como aquele lugar onde diferentes modos de produção de significado podem

se tornar visíveis. É no diálogo que as enunciações efetivamente acontecem alternadas nas

falas  e  registros  (gráfico,  diagrama,  desenho,  palavra,  notação  simbólica)  dos  habitantes

desses mundos, o mundo de um professor de matemática e o mundo de seus alunos e que

deixam vestígios, pegadas, pistas, resíduos do particular modo de produção de significado que

as diferentes legitimidades que emanam num ou noutro desses mundos, aparecem.

***

21 Linardi (2006) caracteriza a Matemática dos matemáticos em termos de “[...] modos definicional, internalista
e simbólico de produção de significado [...]” (LINARDI, 2006). Vide: LINARDI, P.R. Rastros da formação 
matemática na prática profissional do professor de matemática. (Tese de doutorado). UNESP: Rio Claro, SP,
2006.
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A razão de trazer  Leontiev aqui,  não  me é fortuita.  Leontiev refere o caso Kaspar

Hauser  em  ao  menos  duas  de  suas  obras  familiares  ao  campo  da  Psicologia:  O

desenvolvimento do psiquismo (1978) e Actividad, conciencia y personalidade (1984); e isto

sugere a relevância que o caso configura à época para o objeto de estudo da Psicologia, a

psique humana. 

Claro está que a citação a Leontiev pode acabar acarretando ao leitor trazer para dentro

deste texto, todo o peso do contexto – que conforme conclui Derrida é insaturável – da escrita

da produção daquele autor. Preciso assumir as consequências teóricas disto. 

***

Disponível no Brasil em DVD sob o título “O Enigma de Kaspar Hauser”22, o filme de

Herzog que “[...] encontrou um apoio consistente no relato feito em 1832 por Anselm von

Feuerbach em seu livro  Kaspar Hauser  – exemplo de um crime contra a vida espiritual do

homem (Kaspar Hauser – Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen  ) [...]

”(NAGIB, s/d, p.60)23, é tido aqui como uma Enunciação ao caso Kaspar Hauser; aquela que

Herzog  produziu  em sua  leitura  a  partir  de  Resíduos  de  Enunciação outros,  como  por

exemplo, os de Feuerbach. E digo outros – no plural, porque conforme Nagib observa

Sem copiar  ou  remeter  diretamente a  nada,  Herzog montou aqui [em  O
Enigma  de  Kaspar  Hauser]  como  que  um  caleidoscópio  de  detalhes  e
fragmentos  de  quase  tudo  e  todos  que  um  dia  por  algum  motivo  lhe
despertaram interesse na vida. Já o título do filme (Cada um por si e Deus
contra todos) é uma frase “pescada” em  Macunaíma  – que lhe fornecerá
também,  para  a  película  posterior  Fitzcarraldo,  o  ator  Grande  Otelo  –,
embora  o  filme de  Joaquim Pedro  de  Andrade em si,  pelo menos  numa
observação superficial,  muito pouco se relacione com  Kaspar Hauser.  E
logo de início lemos, sobre a imagem de um trigal ondulante, aquela citação
de  Lenz, de Georg Büchner, que comentei  na análise de  Woyzeck. Herzog
não deixou escapar sequer um filminho super 8, rodado por seu irmão mais
novo numa viagem turística à Birmânia: extraiu dele imagens para um sonho
de Kaspar. (NAGIB, s/d, p.102)

Assim, ligo enunciação a resíduo de enunciação: primeiro, porque se na feitura desta

escrita eu as uso, é porque a fundamento nas noções do Modelo dos Campos Semânticos

22 O ENIGMA DE KASPAR HAUSER (Jeder für sich und Gott gegen alle).  Edição em DVD: Versátil Home
Vídeo (2014). Áudio 2.0: Alemão. Legendas: Português. Gênero: Drama, 1974, Alemanha. Duração: 107 min;
colorido. Produção: Pólo Industrial, Manaus: Sonopress Rimo Industria e Comércio Fonográfica.
23 Uma ampla  exposição da filmografia  de Herzog encontra-se  neste belo livro de Lúcia NAGIB,  Werner
Herzog, o cinema como realidade (Estação Liberdade, s/d) no qual a autora usa como menor unidade de análise
o conjunto da obra filmográfica de Herzog no período de 1968 a 1987. Sobre O enigma de Kaspar Hauser vide
NAGIB (s/d), pp. 97-112.
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(LINS, 2012); resíduo de enunciação é uma delas24 – aquele “Algo com que me deparo e que

acredito ter sido dito por alguém. ” (LINS, 2012, p.27); segundo, porque o que faço aqui é

produzir minhas próprias enunciações ao caso Kaspar Hauser no modo como as constituo em

escritura logo adiante, a partir dos resíduos de enunciação de Herzog. 

Mas, e o que seriam os resíduos de enunciação de Feuerbach sobre os quais Herzog se

debruça em sua demanda de produção de significados para eles? São letras, que se juntam em

palavras que por sua vez constituem frases que formam parágrafos que constituem capítulos e

que, ao cabo, materializam em tinta e papel, o livro de Feuerbach mencionado por Nagib. E o

que  seriam os resíduos  de  enunciação  de  Herzog sobre  os quais  me  debruço  em minha

demanda de produção de significados para eles? São sons (musicas, ruídos e vozes) e imagens

(quadros  fotográficos  que  se  sucedem no  tempo  sugerindo  à  percepção  um movimento

continuo, natural, dos entes enquadrados a cada instante de captura) sobrepostos de legendas,

que compõem cenas, que constituem capítulos e, ao cabo, materializam, originalmente numa

película 35mm, o filme de Herzog ao qual refiro aqui. 

Meu acesso a ele é mediado por versão restaurada apresentada em DVD pela Versátil

Home Vídeo (2014) com legendas em Português. Claro está que tecnicamente a produção de

legendas poderia ser objetada aqui contra ao que me proponho – produzir minhas próprias

enunciações  ao  caso  Kaspar  Hauser  a  partir  dos  resíduos  de  enunciação  produzidos  por

Herzog a partir de Feuerbach; objeções que viriam com argumentos ao campo problemático

da Tradução. Por exemplo, se se trata de uma tradução literal do alemão falado – palavra por

palavra – para o português,  ou,  se se trata  de uma tradução livre que formula em língua

portuguesa aquilo que se crê ser o equivalente ao “sentido” de uma enunciação produzida em

alemão. Aí, o que de melhor posso fazer, seria remeter o leitor a interessante reflexão livro “A

tradução e a letra, ou, O albergue do longínquo”, traduzido da segunda edição francesa do

original La traduction et la lettre, ou Lalberge du lointain (1985), de Antoine Bermann.  

Fato é, que resíduos de enunciação sonoros me surgem traduzidos nas legendas aos

diálogos constituídos por Herzog a partir de seu processo de produção de significados ao caso

Kaspar Hauser. Ensaio aqui produzir leituras plausíveis a partir de alguns dos diálogos que

acontecem entre os personagens constituídos por Herzog e que constituem, por assim dizer,

um Kaspar Hauser, a partir do de Herzog que, por sua vez, o constituiu a partir do de Anselm

24 Assim como também o são, conhecimento, significado, objeto, sujeito (biológico e cognitivo), crença, autor,
texto,  leitor,  campo semântico,  núcleo,  estranhamento,  descentramento,  leitura (plausível e  positiva),
interlocutor, justificação, legitimidade. O melhor que posso fazer aqui é remeter o leitor a LINS (2012).
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von Feuerbach que, como tutor legal,  efetivamente conviveu com alguém de carne e osso,

chamado Kaspar Hauser.

Isto posto, meu propósito neste texto é o de perscrutar o processo de Comunicação que

Herzog estabelece acontecendo em insólitos diálogos que caracterizam a interação de Kaspar

Hauser com outros personagens da história. Vem daí com o MCS, uma Leitura Plausível aos

modos de Produção de Significado de Kaspar e de outros personagens que com ele interagem

no interior de uma Atividade25. 

Esta leitura ganha materialidade na escritura analítica que teço a partir de alguns destes

diálogos  que  animam a  série  de  episódios  independentes  e  de  curta  duração  pelos  quais

Herzog estrutura seu filme numa multiplicidade de cenas que juntas caracterizam a dramática

vida cotidiana do herói e protagonista da história. 

Tal empreendimento encontra sua condição de possibilidade na notável dramaticidade

com que  Werner  Herzog  apresenta  a  experiência  humana  de  comunicação  no  filme  “O

Enigma de Kaspar  Hauser”.  De modo brilhante,  Herzog alcança predicar  a  cada cena na

alternância  de fala  própria  aos  diálogos,  um revezamento  de enunciações  suficientemente

divergentes  para  provocar  entre  os  personagens  (esperançosamente,  no  espectador)  o

acontecimento de um estranhamento aos modos de dizer e agir de Kaspar no interior de uma

atividade que, em princípio, é familiar a todos, exceto a Kaspar. Por exemplo, como cultuar a

Deus, cultivar a terra, executar uma peça musical,  ler, escrever, contar histórias, solucionar

um problema lógico com raciocínio dedutivo, etc. 

Este estranhamento persiste e não se resolve no limite de tempo da cena em que os

personagens contracenam, em que pese os esforços de ação didática que muitos deles não

olvidam empregar para ensinar a Kaspar aquilo que eles já sabem; não raras vezes, os falantes

simplesmente não se entendem e – entre risos e sorrisos, olhares de reprovação e frustração,

compaixão, espanto e às vezes medo – a interação subitamente cessa e se extingue no silêncio.

É especialmente a este tipo de diálogo que aqui qualifico provisoriamente “insólito”

por fugirem às regras, costumes e tradições de enunciações já bem estabelecidas aos modos de

25 Resíduo de Enunciação, Comunicação (Espaço Comunicativo), Leitura Plausível e Significado são algumas
das noções constitutivas do Modelo dos Campos Semânticos (MCS) de autoria de Romulo Campos LINS. Vide
em O Modelo dos Campos Semânticos: estabelecimentos e notas de teorizações, capítulo I do livro Modelo dos
Campos Semânticos e Educação Matemática – 20 anos de história, organizado por Cláudia Laus Angelo, Edson
Pereira Barbosa, João Ricardo Viola dos Santos, et al., publicado pela Midiograf, SP, em 2012 (Vide pp. 11-30).
Já Atividade refere-se aqui ao sistema que Alexis LEONTIEV estrutura em necessidade, operações e ações.
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produção  de significado  que mais  propriamente  caracterizam as atividades no  interior  da

cultura que tenta ser pertencida a Kaspar, que minha intenção de leitura se dirige. 

A demanda dessa intenção está em oferecer ao leitor por meio da produção de leituras

plausíveis  a  estes  diálogos  alguma  visibilidade  a  algo  que  de  outro  modo  escaparia  à

percepção das pessoas enquanto constituem-se cognitivamente numa interação, engajadas na

produção  de  um  processo  de  comunicação  esperançosamente  bem-sucedido,  mas  não

garantido. Qual seja: 

– o abandono cognitivo – designo assim aquela sensação de estar no mundo, mas não

ser do mundo, que Carrère atribui aos protagonistas das histórias de Herzog – ao qual um

sujeito do conhecimento pode ficar relegado quando acontece de no interior de uma atividade

na qual ele se constitui como tal e em interação com outros sujeitos pela alternância de falas

do diálogo, acontece continuamente de os significados às suas enunciações serem entendidos

ausentes de sentido, sem eira nem beira, algo que não pode ser dito naquela atividade. 

Este seria o pior dos quadros. Mas é claro que existem outros não menos trágicos e

melancólicos ao estabelecimento bem-sucedido de um espaço comunicativo (nele as pessoas

se entendem), e é aquele em que a partir de algo que alguém enuncia, o outro da interação vir

a  produzir  um significado  que  embora  coerente  ao  lugar  em que  habita  (cognitivamente

falando) no momento da interação, e eu digo que isto é a norma, não o é para o lugar em que

habita o sujeito da primeira enunciação. Não se trata aqui de divergência de ideias, opiniões,

concepções embora as inclua. É mais que isso, ler o outro (lembrando aqui de Lins em sua

reinvindicação de que é preciso “ler” os alunos em sala de aula de matemática) num lugar em

que ele pode não estar (o do sujeito da leitura) e pelo que decorrem tomadas de decisão (ações

didáticas, por exemplo) que estão fadadas a serem inócuas para a necessidade (supostamente

compartilhada) pela qual uma certa atividade se organiza (sala de aula de matemática, por

exemplo).

Aí está centralmente o drama de Kaspar Hauser. “Não entendo; não sei do que você

está falando” ou, pergunta ainda mais trágica, “Você entende o que você fala? ”. Aí, ao cabo

de um processo por vezes custoso e doloroso no qual o diálogo vai evidenciando falência no

estabelecimento  de  um processo  produtivo  à  comunicação  (porque  nenhuma  das  pontas

envolvidas no diálogo pode legitimar as enunciações que a outra produz), a interação cessa e

o silêncio reina absoluto. Frustração? Impotência? Melancolia? Solidão! 
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Do acima exposto, ainda de modo muito geral, espero ter trazido o leitor à posição de

imaginar  agora e  a  seu gosto  uma atividade matemática  acontecendo em sala  de aula  na

escola. Por suposto, ela tenha sido selecionada ou elaborada antes pelo professor por alguma

necessidade de  seu  labor  de  mestre.  Cognitivamente,  essa  necessidade  só  pode  ser

propriamente satisfeita em interação com alunos, se eles assumirem a atividade matemática

selecionada  pelo  professor  como  necessidade  de  seu  trabalho  de  aprendiz.  A atividade

matemática imaginada então, pode tornar-se agora  atividade  nos termos de Leontiev, num

certo sistema de  operações e  ações. Esta acontece através da linguagem nos diálogos entre

professor  e  alunos  que,  por  suposto,  interagem no  interior  dela  com uso  de  recursos  e

materiais  didáticos  familiares  à  escola.  E  eu  pergunto:  haveria  lá  ocorrência  de  alguns

insólitos diálogos que presenciaríamos ao passar de alguns períodos em sala de aula com eles?

Quantos  silêncios  já  bem estabelecidos.  Mas,  uma  vida?  Não.  Qualquer  semelhança  da

situação de Kaspar com alunos em sala de aula de matemática não é mera coincidência. Em

ambos o que está em jogo é o decurso de um processo de internalização de legitimidades de

uma certa cultura;

É de fato isto  o que está nos subterrâneos da minha  necessidade de análise.  Trago

diálogos constituídos na composição de cenas do filme de Herzog por entendê-los exemplos

simples  e  emblemáticos  ao  drama  da  comunicação  humana  em  geral,  no  interior  das

atividades de uma vida cotidiana que constituem; em particular, eles servem de alegoria ao

que pode acontecer em sala de aula de matemática. Por isso, trago-os aqui ao meu exercício

de  análise.  E,  o  MCS sugere  que  a  comunicação  em sala  de  aula  de  matemática  é  um

problema central a atividade de docência e, se assim o é, os recursos e materiais didáticos que

os professores selecionam e usam para mediar uma ação didática no processo de comunicação

no interior das atividades, também. 

O caso de Kaspar é enigmático e relativamente conhecido. Narrado de modo genérico,

trata-se da história de um menino de origem desconhecida, que até as cercanias dos 16 anos

crescera preso ao chão de um porão, cativo ao silêncio e a escuridão do lugar, privado de

contato  social.  Isolado  das  possibilidades da  interação  humana  e a  menos  do  instinto  de

atender a si próprio com água e alimento surgidos ao lado no despertar do seu sono, o menino

se  desenvolve  ali,  em  dormência  às  capacidades  cognitivas,  limitado  aos  reflexos

condicionados  aos  estímulos  fisiológicos  das  necessidades  biológicas  mínimas  a

sobrevivência de um organismo humano. Alheio a existência dos seres e objetos do mundo

natural  e  cultural  cujos  significados  só  se  poderia  constituir  socialmente  mais  acolá  das
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paredes do porão, o menino atinge a adolescência desprovido de linguagem e habilidade de

caminhar. A certa altura de sua vida em cativeiro, quebra-se o isolamento. Alguém o treina a

escrever seu nome, Kaspar Hauser, e a repetir em sequência alguns sons fonéticos formando

palavras em não mais que uma frase,  “Quero ser tão bom cavaleiro quanto foi meu pai”.

Então, liberta-o de seu mundo lúgubre e cativo carregando-o à luz do mundo lá fora. Qualquer

semelhança com a alegoria da Caverna de Platão, não parece mera coincidência. Genialidade

de Herzog. Nascimento de Kaspar a uma cultura. Mas, há que se considerar que, a propósito

das primeiras interações,  os significados produzidos por Kaspar  em suas enunciações não

poderiam ultrapassar ao da percepção e imitação de ruídos.

A história inicia-se em 1812 – data estimada do nascimento de Kaspar e finda-se em

1833,  ano  de  sua  morte.  Sua  curta  existência  acontece  nas  redondezas  da  cidade  de

Nuremberg, situada ao norte da região da Baviera, Alemanha. Nessa época a Europa vivia os

efeitos dos ideais iluministas da Revolução Francesa (1789) e as guerras napoleônicas que se

seguiram até 1815. Situa-se então no contexto histórico de declínio do poder imperialista de

Napoleão  Bonaparte.  Em 1813,  ele  fora  derrotado  pelo  “General  Inverno” na  desastrada

campanha contra o Império Russo. Por efeito, dissolveu-se a Confederação do Reno que ele

havia formado em 1806, a qual pertencia o Reino da Baviera. Convém lembrar também, que

do  ponto  de vista  econômico,  a  Europa  do  início  de  século  XIX vivia  o acordar  da era

industrial;  nova  organização  geopolítica  da  Europa  ocidental  instituída  por  Bonaparte

substituiria  ao  Sacro  Império  Romano-Germânico.  Tal  contexto histórico  se  segue  a

Revolução  Francesa  (1789),  a  afirmação  dos ideais  iluministas de Liberdade,  Igualdade e

Fraternidade, as Guerras Napoleônicas (1796 -1815).

Localiza-se então,  neste período a singularidade do súbito aparecimento de Kaspar

Hauser para a comunidade de Nürnberg e que acontece em 1828. 

Em consideração  a  Nagib  (s/d),  a  versão  da  história  de  Kaspar  Hauser  de  maior

circulação no final dos anos 1980, encontra-se fundamentada nas narrativas de Anselm von

Feuerbach -  famoso e influente jurista do seu tempo, pai do filósofo Ludwig Feuerbach. 

Minha intenção aqui é a de produzir algumas leituras plausíveis a partir de diálogos

que acontecem entre os personagens que compõem as 52 cenas roteirizadas e dirigidas por

Herzog.

Então,  com  Barthes,  Larrosa,  Leontiev  e  Lins  em  mente  (seres  cognitivos  que

constituo) sobrevoar  olhando a nós mesmos de cima  enquanto nos acomodamos tomando
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assento na sala de cinema, nos colocando naquele modo espectador solipsista que se constitui

ao escurecer da sala, silenciar do ruído indistinto de vozes quando pessoas de carne e osso ao

redor  desaparecem  subsumidas  a  unidade  ébano  daquela  silhueta  de  ombros  e  cabeças

projetada ali, a contratela, despregada a identidade dos corpos agora anônimos na sombra de

uma pluralidade de seres;  olhar para onde agora os olhares se dirigem; a luz que se reflete em

imagens na tela; escutar as ondas sonoras que nos dão ouvir; ler acontecimentos em espectros

de alguma consciência na atividade mesma de assistir ao filme.  Dois modos de demanda ao

filme e pelos quais, considero, podemos situar nossa aposta de que entre play on e  play off

uma experiência nos vai acontecer no sentido de sair dele dizendo o que dizemos produzindo

leituras plausíveis as desventuras de um Kaspar Hauser: uma, como demanda informal de

uma atividade de lazer  da vida  ordinária,  outra,  como demanda formal de uma atividade

profissional da vida extraordinária acadêmica – aqui, a Educação Matemática. 

Me antecipo a sublinhar que essa distinção não deve ser lida como oposição dual do

tipo platônico (matéria-espirito, sujeito-objeto, etc.), mas como questão de ênfase, ora mais

para cá, ora mais para lá, entre extremos de um mesmo espectro, mas que julgo produtiva para

dar visibilidade a “diferença” como experiência de atividade emocional e cognitiva. É uma

questão de ênfase.  Frente a  um resíduo de enunciação como um livro,  um filme, o que a

professora fala ou escreve na lousa, etc., naturalmente, o desejo de produção de significado ao

resíduo, pode se modificar. Às vezes, partindo do lazer, lentamente se desloca para ancorar

numa atividade acadêmica, e vice-versa. 

Para um saber técnico e analítico mais denso sobre a produção do referido filme e de

como ele se insere com força caracterizando o conjunto da obra de Herzog para o cinema, eu

não poderia fazer nada melhor ao leitor do que remetê-lo ao excelente livro de Lúcia Nagib

(s/d)26, historiadora e crítica do cinema mundial apoiadas nas enunciações. 

O caso Kaspar Hauser, história que em Nagib (1991) baseia-se em fato real ocorrido

em Nürnberg, Alemanha, 1828, e é apresentado no filme de Herzog, oferece referência ao

relato de Paul von Feuerbach, jurista alemão, tutor legal de Kaspar. 

O acontecimento de Kaspar  Hauser  irrompe  na  praça,  Unschlittplaz.  No  centro  de

Nürnberg, 1828, um ser desconhecido aparece a comunidade como se fosse materializado do

nada.  Em pé,  imóvel,  ali  permanece,  desacompanhado  de  linguagem,  desfamiliarizado  a

coordenação  dos movimentos do  próprio  corpo, sem saber-se. As  janelas  desmesuradamente

26 NAGIB, L. Werner Herzog, o cinema como realidade. São Paulo:Estação Liberdade, 1991.
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abertas de um olhar arregalado, desavisado a profundidade de campo da visão, expõe as órbitas de

assalto ao jato de luz do dia. Indefeso, o olho vê antes das coisas, o próprio lume da claridade refletida

nelas, mirando o nada borrado e desforme do todo que vê, como quem não pode antecipar em preciso

nada do que já conhece da paisagem implicada de seu mundo.  De onde vem o forasteiro? O que quer?

Qual seu nome? 

Esta história desde seu irrompimento no fato primevo do aparecimento de Kaspar e os

desdobramentos de seu acolhimento  na comunidade de  Nürnberg à  época,  foi e  continua

sendo  objeto  de  análise  em diferentes  campos  do  conhecimento.  Psicologia,  Sociologia,

Antropologia,  Linguística,  para  dizer  alguns,  valendo-se  da  gramática  própria  de  seus

arcabouços teóricos, revezam-se, associam-se, fundem-se, traduzindo e narrando a história de

Kaspar em sua própria língua. 

Tem-se na literatura disponível, então, como mencionei de início, diferentes leituras do

caso Kaspar, novas histórias. Há, por exemplo, aquelas sobre o desenvolvimento intelectual

de Kaspar. Quando contadas no idioma da epistemologia genética de Jean Piaget  (que na

época de Kaspar não existia), as narrativas não se distanciam muito, e até podem convergir,

porque  se  assemelham  a  um  certo  modo  particular  de  produzir  significado  ao  objeto

“desenvolvimento intelectual”.

Os pressupostos de Piaget constituem nelas [as narrativas], por assim dizer, um núcleo

duro, a partir do qual outras coisas fazem sentido – isto é, são coerentes – e podem também

ser ditas. Por exemplo, faz sentido dizer que Kaspar seria como que um ponto atrasado na

curva de desenvolvimento intelectual esperado para a  sua idade27. Mas, por que? Há uma

explicação para isso. 

Essa explicação,  envolve uma  gramática muito específica da teoria  piagetiana.  Por

exemplo, ela  inclui termos familiares ao campo da Biologia: organismo, meio  (ambiente),

interação (com o meio), adaptação (do organismo ao meio), maturação (biológica), evolução

(no  sentido  de  mecanismos melhores de  adaptação),  estímulos (do meio).  Inclui também,

termos familiares ao campo da Psicologia: esquemas (mentais de adaptação), diferenciação de

esquemas  – assimilação,  equilibração  (acomodação),  maturação  (de esquemas),  operações

com esquemas,  formação  de estruturas cognitivas e  níveis  de desenvolvimento intelectual

(cognitivo). Essa gramática e os significados produzidos em enunciações a partir dela e com

ela (seu uso) no interior de uma atividade – digamos, análise psicológica do desenvolvimento

27 Há estimativas de que ele teria nascido em 1812 e, ao aparecer em 1828, teria então algo nas cercanias dos 
16 anos, pouco mais, pouco menos.
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intelectual de Kaspar Hauser, em Piaget, a partir do filme “O Enigma de Kaspar Hauser”, de

Werner Herzog – funcionam quase como assinatura do lugar de onde vêm, ou seja, resíduos

das enunciações de Piaget em suas traduções para o Português. Neste sentido, podem indicar

por assim dizer, aquilo que Lins (2012, p.17) refere por Campo Semântico: “Um processo de

produção de significado, em relação a um núcleo, no interior de uma atividade”.

Por fim, localiza-se Kaspar aos 16 anos na época em que foi encontrado, desprovido de

linguagem e coordenação motora nas pernas. Em suas primeiras interações no espaço físico

de seu novo meio,  Nürnberg, a cada interação, seu comportamento pode ser entendido nos

termos de Piaget, como se fosse entendido à mesma classe de equivalência aos observados em

crianças do nascimento aos 2 anos. Este, em Piaget, o estágio de desenvolvimento intelectual

equivalente ao sensório-motor. Mas, rapidamente, na intensidade e variedade de estímulos de

um meio que interage com ele como adulto, alcança o pré-operatório (2 a 6 anos), operatório

concreto (6 a 12 anos), hipotético-dedutivo (12 anos ou mais).  

Mas, a possibilidade dessa uma leitura plausível ao caso Kaspar em Piaget, deve-se a

uma outra: aquela dos vestígios que deram forma ao caso e que se deixaram herdar aos nossos

dias  através  de  fontes escritas  como  as  anotações do  tutor  legal  de Kaspar,  Paul  Johann

Anselm Ritter von Feuerbach, a partir de jornais e testemunhos à época, pertences pessoais

como roupas, objetos e anotações do próprio Kaspar. Enfim, em diferentes direções, de acordo

com as necessidades, motivos e objetivos de cada estudo no interior de alguma atividade e em

diferentes campos, encontram-se análises ao caso. Uma certa visibilidade do que afirmamos

aqui, pode ser alcançada em busca a periódicos da CAPES associada a palavra-chave, Kaspar

Hauser. Aí, pode-se encontrar, por exemplo, leituras histórico-culturais produzidas na direção

de Vygotsky e onde outra gramática específica com termos como Zona de Desenvolvimento

Proximal  (ZDP),  significado,  pensamento  e  linguagem  simbólico,  científico,  funções

superiores e outros, são empregados para dizer de desenvolvimento intelectual.

Do mesmo modo, as leituras ao caso Kaspar que busco produzir são diferentes. Elas

usam os termos das noções teóricas do MCS de Lins, como significado, objeto, conhecimento,

crença-afirmação,  justificação,  campo semântico,  espaço comunicativo,  resíduo de

enunciação, dentre outros. Assim é que leio o episódio da maçã na interação entre Kaspar, seu

pretor (Sr. Daumer) e o pastor. Cada qual num mundo com seu regime de verdade a produzir

significado para “maça vermelha” com justificação anímica (Kaspar), cientifica (Sr. Daumer),

religiosa (o pastor).  E no episódio da torre, noutra interação entre Kaspar e o Sr. Daumer,
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quando Kaspar crê que seu quarto na torre é maior que a torre. Também aí, sua justificação

para “maior” em leitura plausível, pode ser a de que grande é aquilo que o envolve e a torre,

no  modo  como a vê na cena  “por  fora”,  não  o envolve.  É possível produzir  justificação

também a partir do mundo do lógico e professor de matemática que noutra cena, interage com

Kaspar,  propondo-lhe  uma  clássica  questão  que  só  se  resolve  por  dupla  negação.  Kaspar

propõe uma resposta a um modo de produção de significado descritivo e substancial, que o

professor alega não poder aceitar pois como lógico ele não descreve; ele deduz. A diferença

está presente em muitos outros episódios. E, estes, deixo a outra oportunidade de análise.
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ENSAIO III

Sobre a ideia de uma tese: aviso aos navegantes, nevoeiro
__________________________________________________

Este estudo se acende em meados de 2012 no lusco-fusco de uma ideia sobre modelos

didáticos e educação matemática que surge numa conversa com Lins.

Eu acabara de voltar para casa e ainda me sentia eufórica com os resultados de uma

interação  didática  que  acontecera  numa  das  primeiras  aulas  da  disciplina  de  Educação

Matemática I que eu lecionava a época em turmas do curso de Pedagogia da UFSM, em Santa

Maria.  



114

Após assistir ao filme  O Enigma de Kaspar Hauser  (Jeder für sich und Gott gegen

alle28), clássico do cinema lançado em 1974 e dirigido pelo cineasta alemão Werner Herzog,

eu perguntara a turma do que tratava o filme. Impressões, logo se fizeram ouvir. 

- “É sobre uma criança que havia nascido com deficiência e a família a escondera da

sociedade”.

- “É sobre a loucura”.

- “É sobre as dificuldades da socialização”.

- “É sobre o que acontece quando uma pessoa aprende a falar tarde, só quando adulta”.

Então, perguntei:

- E o que acontece? 

-  “Enquanto  ela  está  aprendendo  a  falar,  ninguém entende  ela.  Os  outros  adultos

estranham as conversas dela. ”  

Isso deu mote ao ponto do dia: a comunicação em sala de aula de matemática e, mais

geral,  no  dia a  dia comum em que pessoas participam de atividades  compartilhadas com

outras em seu cotidiano (comprar e vender na feira; jogar – pôquer, truco, futebol; cozinhar;

cantar no coral; dançar; tocar na orquestra; fazer check-in no balcão da companhia  aérea;

viajar para outro país, conversar na mesa de um bar com os amigos, etc.). Esse ponto seria,

como  se  fosse,  prelúdio  a  uma  conversa  sobre  natureza,  estrutura  e  função  social  do

conhecimento matemático que incluiria, necessariamente, as experiências das acadêmicas em

sala de aula de matemática, em seu tempo de escola.

Perguntei então, se a situação de Kaspar  após sair do calabouço carregado as costas

por seu benfeitor (para alguns, ele era o assassino!), se assemelharia à de alguém que viajasse

a  um  país  distante  cuja  cultura,  em  especial,  a  língua,  desconhece  e  que  vice-versa,

desconhece a sua. 

- “Mas quem faria isso? ”, devolve alguém. 

Reformulei. 

- “E por que não o faria? ” 

- “Porque seria difícil entender e ser entendido lá; lutar para sobreviver”. 

28 “Cada um por si e Deus contra todos” [tradução nossa]
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- Mas seria possível viajarmos até lá, se tivéssemos algum auxílio? Digamos, um guia

turístico que falasse a nossa língua e,  em alguma medida, conhecesse a cultura e a língua

daquele lugar? 

- Ah, daí dá. 

Alguém lembrou, de caso próprio, que não entendia nada da língua de sinais que suas

colegas do  curso de Educação  Especial  usavam para interagir  com pessoas que devido a

surdez,  tinham necessidade de se  comunicar  daquele  jeito  diferente.  Que ficava por  fora,

esperando a disciplina de Libras entrar logo no currículo.

A questão se abre então, para a do processo de domínio da língua materna no qual ao

nascerem as crianças são inseridas através da interação em casa com a família, na rua com

outras crianças, e na escola. 

Muitos causos começam a ser narrados envolvendo filhos,  sobrinhos,  afilhados.  As

coisas que as crianças pequenas dizem e que só mãe ou pai entendem do que estão falando:

“mamain aiá i a iê íca? ”; episódios em que crianças imitam os adultos no que eles fazem ao

redor: comer sem auxílio, falar ao telefone, escovar dentes, varrer, passar batom, etc.; o modo

enrolado com que repetem os vocábulos e como vão significando o que dizem no contexto do

que fazem numa atividade de interação com outras crianças, adultos. E muito mais.

O  tema  das  linguagens  acabou  surgindo  também,  no  cenário  mais  amplo  do  das

línguas. Vinha à tona de um modo geral, pelas experiências das acadêmicas em torno delas.

Por exemplo, na experiência sonora com a linguagem oral falada noutras línguas – chinês,

francês, inglês –  e que alguém não entendia; ou sobre os significados da linguagem corporal

dos gestos, expressões do corpo em conversas do dia a dia (o que se entende, se ao observar

seu comportamento a mesa, um inglês olhasse fixo e levantasse uma sobrancelha para você); e

também,  linguagem do corpo na dança, no teatro,  no esporte; a experiência na linguagem

escrita  em gêneros  de  poesia,  prosa,  estilos  científicos,  do  jornal,  receitas  de  bolo;  na

linguagem musical das partituras, as notas, os timbres, os tempos, os ritmos; sons e melodias

da música clássica, do jazz, do rock, do samba, do hip-hop; experiências com a linguagem dos

artistas na pintura naturalista, impressionista, neoplasticista, surrealista; sobre a experiência de

ouvir a linguagem de advogados, médicos, engenheiros quando estão advogando, clinicando

na atividade profissional. E, de novo, na linguagem das crianças a aprender nomes novos e

significados das coisas. 
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Muitos, “gosto”, “não gosto” e risadas depois, também a matemática entendida como

linguagem foi mencionada. Em muitas narrativas eu podia ler que essa não havia sido uma

boa experiência. Algumas diziam que em casa ninguém tinha jeito para matemática, outras

que não gostavam dela,  que matemática era difícil,  não entendiam, que faltou estudo, que

matemática era coisa de gênio, que faltava capacidade. Alguém não sabia ao que servia na

vida aquela álgebra toda. Outrem havia escolhido Pedagogia para escapar da matemática. E,

por aí foi. 

Tornou-se ponto central para mim tentar dizer a pessoas que diziam não ter jeito à

matemática e não gostar dela,  que embora legítimo  dizer o que diziam,  era possível dizer

também que o que diziam não era, como se fosse, “defeito”, “falta de”, mas, grosso modo,

efeito de processos de comunicação nas práxis humanas. E dois bons exemplos para que eu

pudesse mostrar o que queria dizer com isso, era de um lado, as interações de Kaspar Hauser

em atividades familiares aos habitantes de uma cultura alemã  não familiar  a  ele  (lado  de

dentro  do  calabouço)  e,  de  outro,  as  interações  de  alunos  em atividades  familiares  aos

professores de uma cultura de educação matemática (currículos de matemática) não familiar a

eles (lado de fora da sala de aula de matemática).

Sugeri pensarem na  cultura  de um currículo  de matemática a  partir  do  que  viram

descrito  nos diferentes conteúdos/formas  dos livros didáticos que usaram.  Surge nome de

autores. Havia no Laboratório de Educação Matemática, do Centro de Educação da UFSM,

coletâneas  de  livros  didáticos  dos anos  1970 a 2012,  dos  anos iniciais  ao  ensino  médio.

Alguns livros citados estavam lá.  Poderiam ser vistos. Comentei que cada um envolvia os

pressupostos do autor sobre o que seria matemática e de como se organizaria matemática para

fins de ensino e aprendizagem. Invoquei suas lembranças desses livros. Aritmética, Álgebra,

Geometria. 

Naquele  momento,  certa  resistência  da memória me  dava em silêncio  lembrar  dos

materiais didáticos nos quais passei a estudar matemática quando em meados dos anos 1970

extinguiu-se o curso de Admissão ao antigo Ginásio, e a escola em que eu estudava passou a

aderir a um novo currículo. Era o movimento de reforma que na voz mais ou menos hesitante

da  professora,  se  propalava.  Elogiável  renovação  trazida  pela  Matemática  Moderna  ao

currículo antigo. Agora se ofereceria matemática avançada adiante ao século XVIII.  As mães

se desesperaram.
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Lembrava da minha, até então fiel escudeira a defender-me de meus desentendidos ao

que  “de  fato”  estaria  enunciado  aos  problemas  de  aritmética  básica  nos  temas  de  casa.

Queixava-se  a  professora:  “Agora,  da  noite  para  o  dia  ninguém  sabe  mais  nada  de

matemática! ”. 

Passei a ter aulas particulares com conceituado professor de matemática da cidade,

Armênio de Moraes,  que recentemente voltara da França onde, pelo que se sabia,  passara

temporada em estudos matemáticos avançados. Ele saberia ajudar. 

Mas, se,  dado o que me era possível a época, conseguiam menos ao que pretendia

minha mãe e ele para mim, certamente, 30 ou mais anos depois, sua viúva que doaria a meu

pai pequena parte do acervo de livros de matemática daquele homem, me ajudaria em muito.

Ali parada, em frente à minha turma, agora eu podia ver também aquilo que à época

não  podia,  o  efeito  organizador  do  formalismo  lógico-matemático  em materiais  didáticos

exemplares àquela nova matemática. Matemática passou a ser concebida em estruturas mães,

gerais,  em número  mais  reduzido  possível de  propriedades  e  outras que  subsequentes se

depreendiam em maior número de propriedades. 

Do caderno e livro da professora para a lousa ou folhas mimeografadas aos alunos, se

fazia  ver  matemática  progressivamente  apresentada  em tópicos  de  Conjuntos,  Conjuntos

Numéricos, Aplicações de A em B, etc., em níveis de abstração e generalização que pouco

sentido fazia aos alunos. 

Uma diferença me veio encarnada na relação que só eu poderia produzir de minha

experiência no antigo e novo currículo. Uma diferença como experiência que não poderia ser

dada herdar à turma a minha frente, experientes em livros didáticos do final dos anos 1990 e

2000.

Ainda que eu mostrasse parcos materiais didáticos da época e a não ser pelo modo

empobrecido de palavras, eu poderia dizer de um currículo antigo de matemática do tempo da

cartilha de alfabetização silábica, em tradição pedagógica behaviorista, que no início dos anos

1970, em meus anos iniciais de escola, me pertenceu a problemas-texto ligados as atividades

humanas senão muito familiares ao cotidiano dos alunos, ao menos aos adultos ao seu redor. 

Um currículo,  em que matemática comparecia como ferramenta útil  a resolução de

problemas e que ao fim daqueles meus anos iniciais, desaparecera para dar lugar a uma outra

matemática, despregada do mundo físico, abstrata. Provar asserções aritméticas, algébricas e



118

geométricas se tornaria a grande tarefa-meio de se encontrar a “verdade”; garantia do que se

deveria aceitar como seguro e certo para sempre. Desapareceram os problemas do cotidiano.

Dito  de  outro  modo,  como  as  acadêmicas  não  tinham  experiência  encarnada,

pertencida de um currículo escolar onde provar asserções matemática era fazer e aprender

matemática, dizer-lhes de prova matemática era, com perdão da comparação, tentar dizer do

gosto do sorvete de chocolate a alguém que nunca o experimentara. 

O ponto central aqui é a intransferibilidade da experiência. Provar era um objeto fora

da cultura matemática escolar delas; um objeto que não existia. Claro que poderia dar-lhes a

“provar”. Mas isto  nem seria apropriado ao momento, nem equivaleria a dar experimentar

todo um currículo escolar. 

Eu  sentia  minha  condição  humana  ali,  como  se  fosse,  a  clausura  de  Kaspar na

impossibilidade do dizer. Ou como na alegoria da Caverna de Platão: sair dela, voltar e dizer

aos que ali ficaram, que as sombras que viam projetadas nas paredes e pelas quais explicavam

seu mundo  teriam outra justificação. O problema  do conhecimento, da cultura,  ou senão,

daquilo que ao outro, às vezes, parece loucura.

Naquele momento, me havia também certa sensação de permanência de experiências

passadas. Agora eu era professora formadora de futuros professores de matemática e havia

presenciado ao longo do tempo mudanças nos livros didáticos e, portanto, sobre o currículo.

Acrescia-se e  excluía-se tópicos de matemática e  modificava-se a  forma de apresentá-los.

Ações didáticas de professores de matemática, eventualmente, iam mudando também. 

Os livros didáticos dos anos 1980, gradativa e acanhadamente começaram a mudar

com críticas ao novo currículo. Seu modo abstrato de apresentação, se tornaram contundentes

e se juntaram ao desânimo de alunos e professores frente a nova matemática. Dava saber-se

que começara o declínio da Matemática Moderna.  

Mas  essa  mudança,  na  primeira  metade  dos  anos  1980,  acontecera  sem  que  eu

soubesse. Nessa época eu cursara um ano de Desenho e Plástica, no Centro de Artes e Letras

da UFSM, e, por encanto da Geometria Descritiva e desencanto das condições profissionais

dos artistas, pintores e escultores a época, em 1981, eu ingressaria no curso de Matemática,

também da UFSM. 

Havia sido aí, que pela primeira vez, ouvi em cursos de formação pedagógica, críticas

ao currículo antigo em que alunos aprendiam matemática por decoreba de procedimentos e
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fórmulas sem sentido para eles. Eu experimentara aprender assim em meu tempo de escola!

Quanto  ao  novo  currículo,  a  crítica  a  decoreba  continuava.  Agora  era  em  definições,

propriedades de operações,  axiomas, teoremas, não menos sem sentido a eles.  Eu também

havia  experimentado  aprender  assim  na  escola!  Conversando  com meus  botões  eu  me

perguntava: o que deveria ser o currículo de matemática na escola? 

Naquela época, Piaget era a sensação do momento nos cursos de formação pedagógica

de que participava. Vygotsky, só me apareceria no final dos anos 1980, em textos traduzidos

do inglês. De todo modo, no início dos anos 1980, uma teoria de aprendizagem construtivista

ganhava  visibilidade  decorrente  de  uma  significação  pedagógica  à  psicologia  do

desenvolvimento piagetiana. Entravam em declínio  currículos sob influência  da pedagogia

comportamentalista  skinneriana  e  eu  nunca  mais  teria  notícias  de  métodos  de  Instrução

Programada, como o que experimentei em sala de aula na minha escola. 

Dentre outras, sob a crença de que crianças aprendem por níveis de desenvolvimento

cognitivo,  em estágios  do  sensório-motor  (até  2  anos),  pré-operatório  (de 2 a  5-6  anos),

operatório  concreto  (6-12  anos)  ao  hipotético-dedutivo  (após  12  anos),  surgia  o

construtivismo pedagógico (não matemático). Crianças só aprendem aquilo que é possível em

seu nível de desenvolvimento intelectual. 

Nos cursos de formação pedagógica recomendava-se desenvolver aos anos iniciais um

currículo por atividades com uso de recursos que deveriam ser fisicamente concretos : sistema

posicional em diferentes bases de numeração com uso de Material Multibase (Montessori);

sistema posicional de numeração decimal com uso de Ábaco, Soroban e Material Dourado;

Conjuntos,  propriedades  e  operações com uso  de Blocos Lógicos (Dienes),  Frações  e  de

Unidades de Medida com uso de Barras de Cuisinaire, relação parte-todo com uso dos Discos

de Pizza, equações de primeiro grau com uso de balança de dois pratos, etc. 

Tudo isso fora, e ainda era, relevante a processos de aprendizagem centrados na ação

das crianças. A questão chave era a de que um certo empirismo pedagógico se dava a crença

da  materialização  de  conceitos  matemáticos  em  certas  estruturas  físicas  concretas  cujo

mecanismo funcionaria como metáfora. No caso do ábaco, o conceito matemático de número

está  em jogo  e  esse  dispositivo  encontraria  limitações no  trabalho  com decimais  exatos,

dízimas periódicas simples e compostas, números irracionais, lá adiante. Quais as fronteiras

de  um  conceito  matemático?  Seria  razoável  perguntar  o  que  nos  autoriza  a  dizer



120

“materialização” de conceito matemático? Por que não dizer materializar ideias ou noções que

tem a ver com matemática.

Quando em 1987 ingressei na UFSM, passei a visitar estagiários de matemática em

salas de aula no sistema de ensino. Por onde eu passava, hora em vez, ouvia os alunos de

meus alunos a perguntarem por que deveriam estudar  aquilo.  A resposta vinha no futuro,

claro.  Vocês ainda verão nos próximos anos.  A matemática dos livros didáticos era ainda

apresentada na forma de uma construção interna. Matemática por ela mesma. Isso não mudara

muito  e  se  refletia  na  preparação  de  aulas  de  meus  alunos.  Apesar  disso,  a  ênfase  no

formalismo mudava a posição do pêndulo, para incluir  mais matemáticas aplicadas. Agora

viam-se seções mais robustas de aplicações no final de capítulos, mais problemas do mundo

físico, “real”. Geometria – não mais a Euclidiana, quando havia, era encontrada no final de

livros disponíveis. 

Os anos 1990 trariam muitas mudanças a educação brasileira decorrentes de acordos

do Estado com a UNESCO: sistema nacional para a avaliação da escola básica, descritores de

aprendizagem,  nova  lei  de  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  plano  decenal  de

educação, parâmetros curriculares nacionais de matemática, referências curriculares estaduais,

programas nacionais de avaliação e distribuição de livros didáticos, etc.

Definitivamente os livros didáticos passariam a se orientar neles e novas formas de

apresentar matemática,  ensinar  e aprender,  começariam ano  a ano  a aparecer,  diretamente

influenciadas  por  aqueles  programas.  Passava-se  a  enfatizar  mais  a  Resolução  de

ProblEmmas, aprendizagem por experimentação e descoberta, desafios. As Geometrias agora

eram não-euclidianas.  Novos  recursos  como  uso  de  calculadoras  e  computadores  foram

estimulados.  Novas  propostas  de  livros  didáticos  com  currículos  em  espiral  e  outras

inovações, foram surgindo.  

Pouco a pouco a linguagem matemática como corpo de texto simbólico, em notações

de  sintaxe,  passava  a  ser  permeada  a  ilustrações  de  desenhos  coloridos,  diálogos  entre

personagens e muitas considerações explicativas em língua materna. Aumentaram-se seções

com episódios de história da matemática,  informações sobre aplicações da matemática nas

atividades  humanas,  seções  de  desafios  matemáticos,  experimentação  de  cálculos  com a

calculadora, curiosidades matemáticas, etc.  

Um mundo presente para mim ali, em frente à turma de futuras pedagogas. Considerei

então, que o livro didático como objeto de uma certa cultura de educação matemática, viva
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que é a  cultura,  muda ao longo do tempo sob influências de forças políticas,  econômicas,

sociais  e  educacionais.  Nisso,  pressupostos  pedagógico-matemáticos  de  seus  autores,  os

transformam.

Considerei ainda um outro lado. Em boa parte, ao fechar das porta e janelas da sala de

aula, essas culturas de educação matemática, os currículos, ganham novas versões situadas à

prática  pedagógica  do  professor.  Ele  também  tem  suas  próprias  crenças  do  que  seja

matemática, ensinar e aprender matemática, com base na experiência que tem dela. 

Com base nisso, seria plausível considerar nos horizontes de currículos de educação

matemática, que a cada atividade que um professor de matemática escolha de um livro, ou

traga  de  fora  dele  para  inserir  na  sequência  curricular,  ou  que  produza,  ele  tenha  uma

intenção; um motivo pelo qual aceita o jeito como a atividade está organizada do modo como

está, a seleciona e usa; ou o motivo pelo qual a avalia, modifica e usa. 

Façamos exercício ficcional aqui, para dizer ao leitor o que eu gostaria de mostrar as

acadêmicas ao dizer de currículo de matemática como certa cultura de educação matemática e

livro  didático  de  matemática  como  objeto  coerente  a  uma  dada  cultura  de  educação

matemática.  

Considere um certo professor de matemática. Antes de tudo, ele acredita “É possível

ensinar matemática” e “Aprender matemática tem valor social, portanto, importa a educação

escolar”.  Ele  acreditaria  então  em certos objetivos gerais  para ensinar  matemática que se

entrelaçam a objetivos mais específicos, relativos as ações dos alunos, propriamente ditas, em

sala de aula, para aprender matemática; objetivos à aprendizagem matemática. Tal cluster de

objetivos seria anterior a avaliação que ele faz de uma atividade enquanto prepara suas aulas:

“Essa é boa? Seleciono ou não? Modifico? Produzo outra? ”.

O  que  estaria  em jogo  para  o  professor  seria  a  dinâmica  que  imprimiria  a  uma

atividade, e a tomada de decisão sobre se, nessa dinâmica, a atividade “materializaria” ou não

a intenção que tem. Ele consideraria o juízo que faz de si na ação didática e o que conhece de

seus alunos na prática. (Ele não usaria recurso a materiais concretos, por exemplo, se em sua

ação  didática  não  se  sentisse  confortável  com  isso;  sua  concepção  de  matemática,

aprendizagem  matemática  teria  justificação  para  agir  de  outro  modo).  Acreditando  no

planejamento o professor “vê” então a atividade acontecendo na sala de aula,  como a um

filme. 
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Sua interação com os alunos está em cena. A atividade fornece o roteiro e um enredo à

história. A caracterização dos personagens vem: a partir do conhecimento que acredita ter dos

alunos, o professor idealiza neles caracteres que produziria de sua experiência profissional.

Ele agora projeta as ações de seus personagens acontecendo no curso da história.  Antecipa

diálogos imaginando o que sabem, não sabem, deveriam saber de cenas de outros capítulos.

Cenas que se sucedem implicadas umas das outras em sua imaginação. Surge um plano de

ação didática, ficcional,  antes da ação, um jeito particular de interagir, de usar a linguagem

para  se  comunicar  com os  alunos  em sala  de  aula  de  matemática  e  solucionar  todos  os

problemas que surgissem quando ele estivesse em ação  em aula.  Ele idealiza tomadas de

decisões frente aos problemas que, sabe, poderiam aparecer. Por exemplo, na transição de um

entendimento  de  número  como  objeto  natural  à  contagem para  número  como  objeto  de

medida.   

Mas, a vida imita a arte? A arte imita a vida? E se os alunos de carne e osso em sala de

aula  de  matemática  não  operassem como  o  professor  projetava?  E se  fiel  ao  roteiro  da

história, o professor vê o otimismo de seus diálogos imaginários se dissolver a frente, ante

estranhas afirmações que os alunos produzem e que  ele não  consegue  entender? E se  os

alunos vissem o entusiasmo inicial de aprender matemática desaparecer na impossibilidade de

entender do que é que o professor está falando? O problema da comunicação em versão de

interações entre professor e alunos na sala de aula de matemática e que eu queria caracterizar

às acadêmicas,  em alegoria  às interações  de  Kaspar  com os habitantes,  nobres,  notórios,

camponeses na versão de Nuremberg, 1828, de Herzog. 

E para caracterizar, eu seguia a aula analisando nos termos do que eu acredito ser dito

em Lins  (1999)  para  o  MCS,  processos  de  comunicação  acontecendo  nos  diálogos  dos

episódios de  Kaspar  e, simultaneamente, apresentando em exemplos simples, processos de

comunicação  acontecendo  em  diálogos  de  salas  de  aula  de  matemática  e  além  delas.

Pragmaticamente, a ideia em curso era essa.

A fonte desses exemplos, vinham em parte do que eu presenciara in loco em salas de

aula nas escolas,  em função de orientação de Estágio  Supervisionado em Matemática aos

acadêmicos do curso de licenciatura, da UFSM.  Noutra parte, vinham do que os estagiários

contavam nas aulas teóricas de orientação na UFSM e do que, ao longo de minha carreira

profissional,  os professores de matemática nas escolas iam me  dando saber  em conversas

informais.  Só  para  dar  uma  ideia:  -  o  professor  fala  em números “primos” e o aluno  ri,
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indagando  se  haveria  números  “irmãos” ou “amigos”;  o  professor  fala  conjunto  “vazio”,

“unitário”,  “infinito”  e  o aluno  contrariado  dispara  “impossível”;  o  professor  mostra  que

20
=1  e  a maioria registra em prova  20

=0 ;  o professor arma no quadro e resolve a

conta 102÷3 = 34 e o aluno arma e resolve no caderno 102÷3 = 4.

Outra fonte particularmente relevante de exemplos, vinha daqueles que Lins (2006)

reúne e que adiante noutro ensaio, devemos considerar.  

Teoricamente a ideia era oportunizar a turma e a mim mesma uma atividade cujo o

motivo  fosse  produzir  uma  leitura  plausível  àquelas  enunciações.  Tanto  nas  cenas  que

constituem os episódios de interação de Kaspar com outros personagens, quanto em episódios

de sala de aula de matemática. A ação central seria “ler” o que estaria acontecendo ali, a partir

dos  diálogos  oferecidos,  enunciando  a  primeira  justificação  que  viesse  em  mente,

perscrutando nossas crenças naturalizadas29, suspendendo-as,  para quem sabe, enxergar por

baixo delas, outras possibilidades de justificações. Olharíamos para quem está dizendo o que

diz (o professor, o aluno, Kaspar, o padre, o lógico-matemático, a governanta, o cortesão, etc.)

e procuraríamos encontrar um lugar (cultural) de atividade em que o que é dito faz sentido.  

De um lado, justificações coerentes as legitimidades do professor em atividades de sala

de aula de matemática; de outro, justificações coerentes as legitimidades dos alunos àquelas

atividades e às quais, não raras vezes, concorrem justificações vindas do outro lado dos muros

da escola, de outra atividade; com sentido num outro campo semântico. 

O mesmo valia para análise dos diálogos entre Kaspar e outros personagens da trama,

no filme de Herzog. Tentávamos situar cenário cultural e histórico à Europa, 1828 a 1832, no

povoado  de  Nuremberg,  Alemanha.  A  condição  humana  de  Kaspar, enclausurado  em

calabouço  da  infância  aos  18  anos,  privado  daquela  cultura  e  após,  tardiamente,  nela

abandonado, ausente em pensamento  e linguagem,  ferramenta à  interação  social e  efeitos

disso em seus dizeres e ações, muitas vezes não legítimo aos olhos dela. 

Não preciso me estender mais nisto. Por hora, quero apenas situar ao leitor, ainda entre

névoas, o lugar onde eu estava e de onde eu vinha, para dizer do que me motivara a chegar em

casa à noite eufórica, e ato seguinte, ligar para Lins, em Rio Claro.

29 A pergunta era: por que dizemos o que dizemos?
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Volto ao ponto que era central para mim:  oferecer  oportunidade de visibilidade ao

problema da comunicação nas práticas sociais,  no dia a dia comum das atividades de um

grupo, como em sala de aula de matemática.

Há problemas que são tão grandes, que se você olhar de frente não enxerga. Tem que

olhar de soslaio.  Ou de outro modo, não dá para dizer, tem que mostrar e o problema da

comunicação em sala de aula de matemática era um deles.

O filme de Herzog me chegou por indicação da professora Maria Aparecida Viggiani

Bicudo, nos idos de 2003, após um seminário no Programa de pós-graduação em Educação

Matemática da UNESP de Rio Claro, sobre filosofia da matemática, educação matemática e

linguagem. 

Desde então, o  assistira muitas vezes na intenção de produzir  uma análise sobre o

problema da comunicação, da crença na “transmissão” do sentido, do significando de alguém

enquanto  diz  ou  escreve  a  outrem,  avaliado  nos  52  episódios  de  interação  que  Herzog

apresenta entre  Kaspar  e os habitantes da pequena comunidade alemã  de Nuremberg, em

1828. 

Análises sobre o filme em diferentes pressupostos já haviam publicadas e implicavam

diferentes  relações  teóricas  entre  pensamento,  linguagem e  conhecimento,  como  à  ótica

epistemológico-genética  da  teoria  de  Piaget,  à  ótica  epistemológica  histórico-cultural  de

Vygotsky, à ótica epistemológica semiológica de Izidoro Blikstein (1983)30 que, em particular,

ao  relacionar  língua,  pensamento,  conhecimento  e realidade  em  Kaspar  Hauser, pergunta

“Até  que  ponto  o  universo  dos  signos  linguísticos  coincide  com  a  realidade

“extralinguística”? Como é possível conhecer tal realidade por meio de signos linguísticos?

Qual o alcance da língua sobre o pensamento e a cognição? ” (BLIKSTEIN, I., 1983, p. 17).

Mas, eu queria produzir uma análise diferente; uma na perspectiva dos pressupostos do

Modelo  dos  Campos  Semânticos  (Lins,  1999,  2012),  centralmente,  com  as  noções  de

significado, objeto e conhecimento, no interior da noção de comunicação (autor, texto, resíduo

de enunciação, leitor) e que difere em muito daquela vinda da Teoria da Informação (emissor,

mensagem, código, receptor)31. Enquanto essa precisa garantir a existência de  contexto (no

horizonte linguístico32), àquela, Lins provê a existência de interlocutor (horizonte cultural).

30 BLIKSTEIN, I. Kaspar Hauser ou a fabricação da realidade. 9 ed., São Paulo:Cultrix, 2003. 
31 Vide Roman Jakobson em Linguística y Poética, Madrid:Catedra Linguistica, 1988.
32 Derrida, em seu “Assinatura Acontecimento Contexto” (1991, pp. 11-37), aborda o problema do contexto no
âmbito da escrita e demonstra por que um contexto não pode ser determinado de modo absoluto. A determinação
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E assim instrumentada me dei navegar por mares incertos e não sabidos com alunas

que  tinham a  intenção  de ser  professoras  de  crianças pequenas;  educação  infantil e  anos

Iniciais do ensino fundamental. Desatracamos nosso barquinho do cais do porto. Partimos em

visita ao mundo de Kaspar Hauser cada qual, como se fosse, orientada pela intensidade da luz

que percebia, vinda sob lentes e refletores do MCS. Algumas enxergavam mais longe, outras

mais perto. E íamos olhando, vendo e produzindo narrativas; compartilhando coisas parecidas

em que havia acordo, coisas diferentes que algumas não tinham visto, que outras discordavam

e, nisso mesmo, a considerar a possibilidade de podermos não estar vendo coisas que mesmo

a frente, não existissem para nós. Como quando a gente olha e não “vê”. Falta de atenção?

Pode ser. Mas,  também, faz sentido dizer que não se possa ver. A questão dos horizontes

culturais (Lins, 2012) que oferece limite de possibilidades à leitura. 

Adicionalmente, na construção mesma dessa análise, eu ia percebendo, que partir com

a turma embarcada na disciplina de Educação Matemática I, a navegar pelos mares agitados

das salas de aula de matemática sob o farol dos pressupostos da comunicação, em Lins, a

dirigir  nosso  olhar  para  as  coisas,  começava  a funcionar  para mim como prelúdio  a  um

sentimento de diferença em mim mesma, na minha própria ação didática, antes e depois do

MCS, na posição de formadora de educadores matemáticos (futuros professores).

Não se trata aqui de apologia ao MCS. Apenas uma constatação de alternância que

poderia me ter acontecido com base noutro referencial teórico, também. Uma  diferença no

sentido de uma experiência. O ponto é que eu começava a me perguntar mais propriamente: 

- Em quê, diferentes fundamentos teóricos conduziriam a ações didáticas diferentes em

sala de aula de matemática? Isso incluía considerar não só fundamentação teórica às práticas

em sala de aula de matemática, mas a minha própria. 

Agora,  por exemplo, eu imaginava outras dinâmicas de sala de aula,  outro tipo de

interação  com  a  turma,  selecionava  outros  recursos  e  materiais  didáticos,  modificara

abordagem aos de antes.  O recurso  ao  filme  de Herzog e a diálogos de salas  de aula de

matemática,  eram  exemplos  disso  para  mim,  e  junto  aos  textos  de  Lins  (1999,  2012)

compunham o que eu diria  ser, materiais didáticos às minhas intenções.  Eu vivia  isso na

carne. 

de um contexto, segundo ele, não está garantida porque não pode ser esgotada. E, se se entende comunicação
como transmissão do sentido poder-se-ia concluir, como noutro lugar propôs Derrida, que a comunicação é um
acidente. Por outro lado, Lins (1999) pondera que isso não explica por que as pessoas não desistem ao primeiro
contato, numa interação.
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Eu sabia também, que algum momento adiante, caberia às acadêmicas por ocasião de

estágio e depois por profissão, compor seus próprios materiais didáticos para as intenções de

educação matemática delas. Em quê, sua avaliação, seleção, organização, produção e uso de

recursos e materiais didáticos à educação matemática, se fundamentaria? Com base em quê

escolheriam uns  e  não  outros  recursos  e  materiais  didáticos.  Isso  importava  a  Educação

Matemática  I  (antigo  curso  de  metodologia  do  ensino  da  matemática)  para  o  curso  de

Pedagogia da UFSM, e também,  a disciplina  de Didática da Matemática para o curso  de

licenciatura de matemática.

A mim também importava, porque não seria razoável impor minhas próprias escolhas,

jeitos ou métodos. Se algum dia eles funcionaram bem, agora eu sabia, só tiveram sentido ao

contexto personalizado  e situado das salas  de aula  de matemática  por  onde andei ou das

crianças  que  como professora  de  matemática  de  algum modo  ajudei.  Tudo  isso  tinha  se

perdido no tempo para sempre. 

Nem  tão  pouco  pretenderia  causar  grandes  expectativas  naquelas  teorias  de

aprendizagem nascidas de “interpretações” dos achados de pesquisas da psicologia clínica que

não tiveram, elas mesmas, nenhuma intenção de produzir resultados às práticas pedagógicas

ou de  fundamentar  reformas  curriculares,  em que  pese  suas  contribuições  a  desenfatizar

práticas  pedagógicas  sob  influência  de  pesquisas  da  psicologia  comportamentalista,

tradicionais em meu tempo de escola e antes; mas, esse não era mais o caso no tempo presente

das acadêmicas daquela minha turma.

Dito de outro modo, não havia como eu pudesse me antecipar ao conhecimento futuro

delas  de  suas  práticas  pedagógicas,  junto  a  turmas  de  crianças,  que  então,  elas  nem

conheciam. Disso se implicava minha própria condição de formadora de futuros professores

de  matemática.  Dificilmente,  eu  ultrapassaria  a  exercícios  ficcionais  sobre  possíveis

dinâmicas de sala de aula, para aí, dizer da composição de recursos e materiais didáticos que

fizessem sentido situado ao que pudesse vir a ser o caso, na sala de aula futura de alguém.

Isso, por natureza é impossível de se esgotar, saturar. Contextos!  

Claro  estava  para  mim  também  à  época,  que  o  universo  das  pesquisas  sobre  os

fundamentos teóricos da/na prática docente dos professores de matemática, lidos em termos

de concepções de matemática, de ensino de matemática e de aprendizagem de matemática, se

avolumava. 



127

Olhando para traz, ano a ano, eu vira surgir ao longo dos anos finais de 1990 e início

dos  anos  2000  no  Brasil,  uma  transição  em procedimentos  de  pesquisa  interessados  no

conhecimento de professores (competências, saberes docentes, desenvolvimento profissional,

conhecimento no ensino, etc.). Penderam de entrevistas diretas para longos estudos de caso

etnográficos in loco na sala de aula com cadernos de campo e descrições de ações. Ou, ambos.

Sobre a ação pedagógica dos professores na prática, o que eles sabem fazer, eu lera em

Tardif (2002)33, poderia ser estudado tanto em seu discurso, quanto inferidos da sua ação em

sala de aula. De acordo. Mas, a exclamação de Tardif nessa perspectiva me atravessou. Ela me

veio nos seguintes termos:

Por exemplo,  é possível estudar concepções e conhecimentos pedagógicos
explícitos [no discurso] de um professor, mas também se pode estudar o que
ele faz realmente ao agir: quem já não encontrou, um dia, professores que
se declaram partidários  de uma pedagogia  libertária,  mas  cuja  ação
expressa todas as rotinas de uma autoridade não-partilhada! (TARDIF,
2002, p.213). [Grifo nosso]

Tardif, sugere referência a possibilidade de que às vezes o discurso do professor não

bate com sua prática.  Isso seria  um espanto? Há quem diga  que o professor  idealiza um

discurso  sobre  sua  prática,  aquela  que ele  gostaria  de  ter,  e  até,  quem pudesse acreditar

secretamente que ele falta com a verdade. Mas, é possível dizer também, que se o autor de

certas  enunciações  às  produz  no  interior  de atividades  diferentes,  pesquisa  e  ensino,  por

exemplo, é plausível que numa ele as produza com base em certas legitimidades e, na outra,

com base noutras. E o que ele diz é coerente no interior da atividade.

Tardif estava se dirigia ao pesquisador interessado em saberes docentes e formação

profissional de professores em geral.  Portanto,  quando pergunta “quem já  não  encontrou”

refere-se à atividade de pesquisa sobre o discurso do professor e, depois, sobre a atividade do

“mesmo” professor em sala de aula. De fato, é o mesmo corpo biológico, o de um professor.

Mas, seria o mesmo  ser  (cognitivo)?  Se a atividade muda, o contexto muda, o interlocutor

muda, a interação muda. O professor pensa e age noutra direção.

Imagino que o leitor seja familiarizado com o efeito “entrevistador” em atividade de

entrevista.  Ele  pode  causar  ao  entrevistado  certa  intimidação  porque  aquela  não  é  uma

atividade  cotidiana  para  ele.  Mas,  ele  quer  participar,  quer  ajudar  e  por  isso  está  ali.  A

atividade de entrevista é  outra ao professor; não é a sua atividade  de professor em sala de

33 TARDIF,M. Saberes docentes e formação profissional. RJ:Vozes, 2002.
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aula. É sobre ele falando sobre sua prática profissional como professor em sala de aula e para

alguém que em princípio não conhece. Sabe só que é pesquisador.

Entrevista e ensino, duas atividades  diferentes se vistas em perspectiva de professor

entrevistado e, a mesma, se vista em perspectiva de pesquisador. Para este, em qualquer caso,

é uma atividade de pesquisa. Pesquisa sobre um objeto: o conhecimento do professor na/da

sua prática pedagógica; um objeto, a ser produzido a partir do discurso do professor sobre sua

prática, e após, a partir de sua ação pedagógica em sala de aula. Então são dois objetos? Pode

ser. A questão é que o pesquisador espera que sejam coerentes, quiçá o mesmo. 

E se não forem? A exclamação de Tardif nos sugere que isso acontece. Se não forem,

não são. Simples assim.  E uma justificação de como isso  pode acontecer,  é a de que em

situação de entrevista, o professor enuncie numa direção, e em sala de aula, noutra. Dito de

outro modo, em entrevista o professor constitui um interlocutor, que de acordo com o MCS, é

uma direção na qual ele fala, e em sala de aula, constitui uma, outra. 

Claro  está,  que o modo como se organiza uma  entrevista  importa.  Dependendo  de

como ela é construída podem surgir efeitos indesejáveis. Refiro-me a produção de perguntas

que envolvam termos estranhos ao professor, ou que sejam politicamente corretos a ideologia

pedagógica  de  uma  época,  por  exemplo.  Ou  também,  de  modo  mais  sutil,  em como  a

entrevista situa o professor na atividade mesma de entrevista para que possa produzir uma

direção para falar.  

Nos termos do MCS transpor essa dificuldade em situação de entrevista só é possível

devido  a  noção  de  interlocutor  como  legitimidade e que  Lins  (2012)  provê  a  noção  de

comunicação para ler a interação que acontece entre o autor e o leitor, sempre no interior de

uma atividade. No caso, as interações entrevistador/entrevistado e professor/alunos. 

Ora, conhecer a prática pedagógica no discurso do professor interpõe ao entrevistador

a difícil questão do método: Como perguntar sobre o que eu  não sei que alguém sabe? De

outro modo, também, como posso conhecer o que o outro conhece da perspectiva dele e não

da minha, tentando evitar, portanto, incorrer na armadilha de perguntar: a partir  do que eu

conheço, o que alguém já conhece?

Isso afeta os estudos em desenvolvimento no grupo de pesquisa Sigma-t coordenado

por  Lins,  em especial,  no  que  diz  respeito  ao  modo  de  produção  dos  procedimentos  de

pesquisa.  Citando um exemplo, vide Linardi (2006) sobre rastros de formação matemática na
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prática  profissional  de  professores  de  matemática,  em especial,  conjunto  de protocolos  e

instrumentos de pesquisa produzidos em parceria.

Me  desvio  do  assunto?  Não.  A questão  central  é  a  mesma:  como  entendemos  o

processo de comunicação entre os seres humano (como usa referir Lins em seu “Luchar por

la supervivência” ao invés de o ser humano), situados em diferentes culturas, operando com

os  objetos  com os  quais  operam  ao  se  dizer,  escrever  e,  de  acordo  com Lins  (1999),

constituindo-se, ao mesmo tempo em que os produzem.  

Isto  insere  as  interações  entre  Kaspar  e  os  habitantes  de  Nuremberg,  entre  os

professores  e  seus  alunos  em sala  de  aula  de  matemática  e  entre  entrevistadores  e  seus

entrevistados, na mesma classe de equivalência, por assim dizer.  

Dito  isso,  poderíamos  agora  dar  visibilidade  ao  leitor  à  análise  dos  episódios  de

Kaspar que procedemos aquele dia, em sala de aula, junto a futuras professoras pedagogas, na

intenção  de  caracterizar  os  pequenos  grandes  dramas  dos  processos  comunicativos,  nas

interações das pessoas em atividades que compartilham em seu dia a dia comum, como por

exemplo,  em sala  de aula  de matemática.  Em certa  medida,  faço  isto  no  final do ensaio

anterior, mas noutro contexto.  

Entretanto,  neste momento  não  cabe  mais  descrevê-lo.  Prevíamos  para  a  seção  de

apêndice da tese, um texto a produzir, referente a essa análise entrelaçada aos comentários de

Foucault (1973) a obra de Margritte ,“Ceci n’est pas une pipe” e à leitura que produzimos a

partir  da  novela  de  Edwin  A.  Abbot  (1884),  Flatland:  a  romance  of  many  dimensions,

traduzido no título Planolândia: um romance de muitas dimensões (Conrad Editora do Brasil,

2002). Esta nossa intenção permanece..., para um futuro artigo.

Por hora, vou ao epílogo daquela interação. Perguntei à turma se alguém gostaria de

acrescentar algo em consideração a noção de comunicação de Lins (1999) e aos processos de

comunicação nas práxis das atividades humanas, em especial, na sala de aula de matemática.

Uma aluna, prontamente:

-  “Somos  todos  Kaspar  Hausers, perambulando  por  aí,  ...  tentando  interagir  e

pertencer a algum lugar; aprender coisas desse lugar. Matemática, por exemplo. ”    

Fiquei eufórica. Nada mais precisava ser dito. A aula acabou. Fomos embora. Eu não

cabia em mim. Cheguei a noite em casa e depois de um lanche, liguei para o Romulo Lins, em

Rio Claro. Horas a fio de conversas ao telefone.
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Eu dizia ao Romulo, que o MCS tinha se incorporado a minha prática pedagógica. Que

eu percebia diferença em minha ação didática.  Que alguma coisa tinha me acontecido. Eu

havia ultrapassado  o MCS como objeto de estudo em si mesmo e me via a  usá-lo  como

ferramenta para ler o mundo acontecendo ao redor nas interações entre as pessoas. Isso vinha

me acontecendo ao assistir  as interações, ouvir os diálogos num filme, como o de  Kaspar

naquele dia, por exemplo. Ou no que diziam minhas alunas em interação comigo e entre elas.

Também, quando eu me lembrava o que me acontecera em interações passadas e que a época

eu não entendia, só estranhava. Eu me referia a um episódio de entrevista em minha pesquisa

de mestrado, mas também, ao que eu presenciei em sala de aula de matemática nos diálogos

de sala de aula entre meus estagiários e os alunos deles.

Por causa dessa experiência de diferença sobre mim mesma, em minha ação didática,

antes e depois do MCS e que agora eu via, mais produtiva para as minhas intenções como

formadora de futuros professores de matemática:  dar  visibilidade às turmas  que eu tinha,

sobre o MCS como ferramenta encarnada na gente, para produzir leituras as interações em

sala de aula de matemática. E que isso importava ao mundo dos professores em sala de aula

de matemática e a tomada de decisão na ação didática deles. 

O Romulo considerava que o modelo em seus pressupostos, conduzia a isso se você

acredita neles.

Àquela época, o Romulo orientava a pesquisa de Dantas (2016) que previa a produção

de  um Curso  de  Geogebra  para  professores  de  matemática  e  outros  interessados  com o

objetivo de promover a interação entre os participantes do curso. Essa interação era o objeto

da pesquisa de Dantas. Atividades deveriam ser produzidas para esse fim sob a perspectiva

dos pressupostos do MCS.

Romulo me deu a saber um pouco dela. Nossa conversa foi tomando rumo para falar

de  ação  didática.  A  questão  central  era:  o  que  seria  “ação  didática”  nos  termos  dos

pressupostos do MCS. 

O Romulo estava cunhando uma ideia, uma nova frente de estudos para o Grupo de

Pesquisa Sigma-t, liderado por ele. Uma, na qual eu ainda não sabia, mas acabaria por vir a

me engajar, quando em 2014 fui selecionada para doutoramento, no curso de Pós-graduação

em Educação Matemática, da UNESP, em Rio Claro.
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Nos despedimos e desligamos.  Redigi  um pequeno  texto resumo do que havia  me

ficado daquela conversa e no dia seguinte o enviei ao Romulo. Esse texto vinha sob o título

“O Modelo Didático (?) dos Campos Semânticos”. O  didático  entrou aí na forma de uma

indagação provisória.

O Romulo começou falando numa ideia de,  como se fosse,  vestirmos a casaca e a

cartola de um “didata radical” (ou seja, prescritivo, que sabe como o aluno é, que vê o que lhe

falta, etc.) olhando para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática sob as lentes do

MCS.

Eu pensava  no  que  seriam “prescrições”  didáticas  (para  usar  termo  de  um didata

radical)  segundo o Modelo  dos Campos Semânticos para as (“melhoria”  das)  práticas  de

ensino  dos  professores  de  Matemática  na  escola.  Noutras  palavras,  o  que  seria  bom nos

termos do MCS.  Eventualmente, dizia o Romulo, se poderia utilizar episódios ficcionais de

sala de aula de matemática produzindo-se, por exemplo, simulações exemplares de processos

de ensino e aprendizagem de um dado “conteúdo” que servisse a ilustração da comunicação

professor-aluno  com ênfase  em campos  semânticos  distintos.  Isso,  segundo  ele,  poderia

mostrar  diferença  na  análise  que  o Modelo  produz  diante  de  “generalização  indevida  de

conhecimentos prévios” ou de outras análises, como as das teorias da representação, quando,

por exemplo, de

(a .b )2=a2.b2  o aluno conclui que   (a+b )2=a2
+b2

O Romulo diz de procurar por uma caracterização na forma de valores e princípios

gerais a prática pedagógica em sala de aula de matemática, nos termos do MCS. Buscando por

exemplo, mostrar dados que se tivesse para fornecer evidências sobre os efeitos da direção na

qual se fala, ou seja, do Interlocutor, no processo de aprendizagem de objetos matemáticos.

Caracterizar  um  conjunto  de  perguntas-padrão  que  pudessem  servir  de  base  ou  como

diretrizes  didáticas  a  condução  de  mudança  daquela  direção;  mudança  de  interlocutores.

Buscar caracterizar “ação didática” sob os fundamentos teórico-epistemológicos do MCS.  

Essa foi a conversa, ou pelo menos, a conversa em meus termos dela. Estávamos em

maio de 2012 e no segundo semestre daquele ano, por ocasião da comemoração dos 20 anos

de história do MCS, o Romulo mencionaria ao público presente, a abertura dessa nova frente

de estudos para o grupo Sigma-t.
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O Grupo  passa  a  se  reunir  em 2013 para articulação  de  um projeto:  o  MCS-d,  o

Modelo dos Campos Semânticos na perspectiva de uma discussão sobre didática e para os

termos teórico-epistemológicos dos pressupostos do Modelo. O Romulo  propõe tarefas ao

Grupo que envolve pensar sobre modelos didáticos.

Não me estendo mais aqui, já contei sobre essa história e ela continua, logo, este texto

também.  Podemos nos situar agora, no objeto desse trabalho.
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ENSAIO IV

Traços de rota para navegar um movimento de pesquisa entre

modelos teórico-didáticos de educação matemática

Em busca de um modo de ler modelos didático-teóricos em educação matemática através

das lentes do MCS

- “E aí, ... caracterizar ação didática em diferentes perspectivas teóricas ...”

- “ Mas, como ler modelos didático-teóricos em educação matemática, pelas lentes do

MCS? ”
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Este estudo se caracteriza por uma pesquisa de desenvolvimento teórico na perspectiva

do Modelo dos Campos Semânticos (Lins, 2014) sobre o tema da produção, avaliação e uso

de  recursos  e  materiais  didáticos  orientados  a  prática  profissional  de  professores  de

matemática na Educação Básica. O objetivo principal da pesquisa é o estudo paralelo a quatro

marcos teóricos de educação matemática em relação aos seus particulares modos de produção,

avaliação  e  uso  de  recursos  e  materiais  didáticos  para  o  ensino  e  a  aprendizagem  de

matemática:  a  educação  matemática  realística  de  Hans  Freudenthal  (escola  holandesa),  a

teoria  das  situações  didáticas  Guy  Brosseau  (escola  francesa),  a  teoria  do  ensino

desenvolvimental  de  Vasili  Vasilievich  Davidov  (escola  russa)  e  o  modelo  dos  campos

semânticos de Romulo Campos Lins (escola brasileira). Assim, o objeto central ao estudo são

as filosofias de educação matemática subjacentes aos modos de produção desses recursos e

materiais em suas relações com a pedagogia matemática que cada uma delas funda numa

abordagem didática de matemática, com efeitos de domínio em salas de aula no Brasil. Esses

efeitos justificam sua escolha. Cabe então, a seguinte formulação:

- Quais pressupostos sustentam as diferentes visões do que seja matemática, ensinar e

aprender  matemática,  de  relações  entre  sociedade  e  matemática,  que  constituem  um

determinado marco teórico de educação matemática e que se pode "ler", na perspectiva do

Modelo dos Campos Semânticos (Lins, 1999, 2012), sobre seu modo particular de produção

de recursos e materiais didáticos, avaliado aos propósitos de uso numa abordagem didática de

matemática? 

Por em evidência em estudos equiparáveis, afirmações que constituem os fundamentos

das  filosofia  de  educação  matemática  de  Freudenthal,  Vergnaud,  Davidov e  Lins  e  suas

consequências sobre a produção de recursos e materiais didáticos, importa a formação de uma

lucidez pedagógica,  não só aos professores de matemática quando da organização de suas

práticas educativas, mas também, a todos que se interessem nesse tipo de produção para os

propósitos de um determinado uso, num certo contexto: nas escolas de ensino  básico, em

cursos de formação inicial e continuada de professores de matemática, atividades de avaliação

de  materiais  curriculares,  na  pesquisa  em  educação  matemática;  importa  para  que  se

reconheça  na  avaliação  dos  modos  particulares  de  produção  desses  recursos  e  materiais,

diferentes justificações constitutivas a sua proposição pedagógica, afirmadas em premissas de

particulares  filosofias  de  matemática,  de  ensino  de  matemática,  de  aprendizagem  de

matemática  ou  relações  sociais  que  tem a  ver  com matemática,  validando  seu  uso  nas

condições de seus propósitos.  
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É  sabido,  que  no  planejamento  da  prática  pedagógico-matemática  os  professores

selecionam e, quando podem, também produzem recursos e materiais didáticos que servem

aos propósitos de seus modos de ensinar matemática.  Analisam diferentes livros didáticos,

paradidáticos,  filmes,  pesquisam atividades  matemáticas  em  sites,  examinam  softwares e

aplicativos,  jogos  e  atividades  recreativas,  materiais  concretos  e  manipulativos,  etc.

Examinam recursos e materiais didáticos produzidos por outros em propósitos de diferentes

abordagens didático-pedagógicas, para constituir uma sua, adaptando-os. 

Nesse  movimento  de  pesquisa  nos  propomos  a  criar  condições  que  possam gerar

possibilidades a um quadro teórico de referência sobre produção, avaliação e uso de recursos

e materiais didáticos para o ensino e a aprendizagem de matemática, que esperançosamente,

seja produtivo aos professores de matemática e demais interessados em análise,  seleção e

produção de recursos e materiais didáticos para o ensino de matemática. Essa, a relevância do

nosso estudo.    

Trata-se de pesquisa bibliográfica  que realiza um ensaio  exploratório  na  região  de

inquérito da Educação Matemática, na perspectiva do MCS, sob premissa de que recursos e

materiais didáticos constituem-se,  em si mesmos,  resíduos de enunciação de um particular

modo  de  produção  de  significado  pedagógico  para  determinada  filosofia  de  educação

matemática no interior de uma atividade de produção didática para uma certa ação cujo objeto

é o ensino e aprendizagem de matemática. Tal premissa funda a nossa análise. 

Após  revisão  comentada  da  escassa  produção  científica  em  nossa  temática,  nos

propomos a tomar como ponto de partida um levantamento de clássicos da literatura nas três

primeiras  perspectivas  -  Freudenthal,  Brosseau  e  Davidov para  revisão  as  bases  de  suas

filosofias  de  educação  matemática  e  para  seleção  e  análise  de  protótipos  de  recursos  e

materiais didáticos produzidos nessas bases. 

Em seguida, em estudo “comparado” para os contrastes de uma caracterização mais

clara, examinaremos os modos de produção de recursos e materiais didáticos produzidos pelo

grupo de pesquisa Sigma-t para os propósitos de suas investigações e que tomam por base os

pressupostos teóricos do modelo dos campos semânticos. Selecionaremos aí também, alguns

protótipos de interesse a nossa análise. 

Geradas essas condições que por nenhum modo é um estudo exaustivo sobre recursos

e  materiais  existentes  em  cada  base  filosófica,  mas  sim,  estudo  de  alguns  exemplos

exemplares  de  produção  segundo  seus  pressupostos,  submeteremos  cada  protótipo  ao
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escrutínio sistemático de uma avaliação que examina seu particular modo de produção junto

com uma justificação filosófica de educação matemática que, necessariamente, o implica para

determinados  propósitos  de  uso  em salas  de  aula  de  matemática,  em pesquisas  sobre  a

formação de professores de matemática ou outras. Aqui, avaliação significa produção de uma

leitura pedagógica plausível,  que busca estabelecer coerência entre os modos de produção

didática desses recursos e materiais e seu uso para o ensino e aprendizagem de matemática

(ou outros),  com justificação  nos pressupostos de uma determinada filosofia  de educação

matemática. 

O estudo das abordagens didático-pedagógicas das escolas holandesa, francesa e russa

nos autores que situamos à pesquisa, na medida em que busca justificações em pressupostos

de  suas  filosofias  de  educação  matemática  nos  traz  para  relevo  de  análise  as  principais

questões de uma certa cultura de educação matemática: -  Qual é  o  propósito  do ensino e

aprendizagem da matemática? Que ações,  racionalidades isso  implica  para a  atividade de

prática de ensino e a aprendizagem matemática? Em particular, que racionalidades constituem

justificação  para  a  produção  de  recursos  e  materiais  com  as  características  que  eles

apresentam? 

Em Ernest (1991) encontramos cinco questões centrais a serem endereçadas por uma

filosofia de educação matemática: O que é matemática? Como a matemática se relaciona com

a sociedade? O que é aprender matemática? O que é ensinar matemática? Qual é o estatuto da

educação matemática como campo de conhecimento? Manteremos essas questões conosco

como norteadoras às direções do nosso olhar  sobre os modos particulares de produção de

recursos e materiais didáticos nas abordagens didático-pedagógicas em análise. Vale referir,

que cada uma dessas cinco questões, detalha um conjunto de formulações que as caracteriza e

pelas quais podem ser abordadas. O nosso olhar delas com o MCS, nos ajuda a uma possível

leitura. 

Uma filosofia de educação matemática então, envolve não somente uma filosofia de

matemática, mas também, uma filosofia de ensino de matemática, filosofia de aprendizagem

matemática e uma filosofia social de matemática. O artigo indefinido "uma" nos indica que

diferentes  premissas  assumidas  por  aquelas  abordagens  didático-pedagógicas  às  filosofias

acima, implicam diferentes filosofias de educação matemática, consequentemente, diferentes

abordagens.  Por exemplo, uma abordagem que assume por premissa epistemológica que o

conhecimento  matemático  tem origem  a  priori, no  uso  de  definições  e  na  afirmação  de
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proposições  que  se derivam umas  das  outras  pelo  uso  das  regras  da  lógica  formal  e  do

pensamento dedutivo (racional), essa abordagem difere, necessariamente, daquela que assume

que o conhecimento matemático tem origem empírica a posteriori, que seja, na afirmação de

proposições a partir da experiência (generalização com base na observação do mundo). 

A fim de mostrar que podem existir  relações de fundamento entre uma filosofia  de

educação matemática e uma abordagem didático-pedagógica da matemática e ainda, de que

essas relações podem ser encontradas por exame sistemático às características de recursos e

materiais  didáticos  produzidos  nessa  abordagem,  vamos  aqui,  mesmo  sob  o  risco  de

simplificação, exemplificar no que consiste o tratamento da nossa análise nessa formulação. 

Imaginemos  um livro  didático,  cujo  texto se  caracteriza por ênfase  no  formalismo

lógico  matemático.  Encontraremos  aí,  o  conjunto  dos  números racionais  apresentado  por

definição algébrica,  operações e propriedades.  Uma nossa leitura pedagógica plausível aos

fundamentos desse material, produziria uma justificação razoável ao seu modo de produção

que  o  tornaria  coerente  a  primeira  premissa.  Nessa  visão  absolutista  do  conhecimento

matemático,  se aprender  matemática é  questão de crença  às definições,  fé  na  verdade de

proposições e nas regras da lógica formal para o desenvolvimento de pensamento dedutivo em

prova às consequências que se seguem delas, então, faz sentido o uso desse material numa

abordagem didático-pedagógica de ensino  tradicional de matemática que usa o método da

aula expositiva e demonstração como estratégia de aprendizagem matemática. 

Demo-nos agora outro material didático, um que é produzido em borracha E.V.A e que

se compõe num conjunto de círculos de igual tamanho, divididos em números distintos de

setores circulares congruentes. Suponhamos que o propósito de seu uso é empregar a metáfora

dada na ideia de pizzas, inteiras e em pedaços, para que os alunos experimentem estabelecer

relações  parte-todo.  Eles  seriam  conduzidos  a  isso  por  cuidadosa  sequência  didática,

organizada  por  perguntas  apropriadas  e  encadeadas,  das  mais  simples  e  evidentes  (Em

quantos  pedaços  essa  pizza  aqui  foi  dividida?  R.  Cinco  pedaços.  Qual  o  nome de  cada

pedaço? R.  Quinto.  Se comermos  dois quintos da pizza inteira,  quantos quintos dela  vão

restar? R. Três quintos.), passando pelas menos evidentes (Se comermos um quinto da pizza

inteira e depois mais um décimo dela, quanto da pizza inteira teremos comido?) e até, as mais

complexas.  Imagine que pela lógica de uso desse recurso e proposta numa certa sequência

didática,  os  alunos  iriam  aos  poucos  descobrindo  sobre  relações  parte-todo,  desenhando

pizzas em seus cadernos, as repartindo em um certo número de pedaços iguais; pintando os
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pedaços considerados sobre elas, representando essa quantidade por um número e escrevendo

ao lado o seu nome (2 quintos),  até alcançar o uso de notação formal (
2
5

), caso a caso

(inclusive às operações e  propriedades,  mas com fundamento na observação)  e  daí para a

generalização ( 
a
b

 ). Note que por nenhum meio, nos domínios desse recurso didático, a

preocupação  com  b≠0   é  legitima.  Agora,  uma  leitura  pedagógica  plausível  aos

fundamentos desse material,  produziria  uma outra justificação que não aquela do primeiro

exemplo. 

Seria razoável supor que seu modo de produção e uso o faz mais coerente a segunda

premissa.  Poderia  se  argumentar  a  crença  no  conhecimento  matemático  que  surge  por

generalização  a  partir  da  experiência  vivida,  empírica,  e  de  que  verdades  que  assim  se

constroem sejam provisórias, permanecendo só até o encontro de suas limitações de alcance

ou contradições  no  sistema  matemático  que  se  tenha,  até  então,  em vigor.  Ascenção  do

concreto ao abstrato, diria Leontiev.

O conhecimento matemático então, falível,  mantém-se aí em abertura permanente a

revisão  e  correção.  Nessa  visão  falibilista  de  conhecimento  matemático,  se  aprender

matemática é questão de generalização a posteriori da experiência empírica sensível sobre o

mundo  e da evidência  de fatos então, faz sentido o uso  desse material  numa abordagem

didático-pedagógica experimental, que envolve organizar experiências com o uso de recursos

manipuláveis para fazer circular ideias que tem a ver com as verdades de um dado sistema

matemático. 

Examinemos agora, os recursos e materiais didáticos dos exemplos anteriores situados

à uma filosofia de aprendizagem matemática em premissas psicológicas ao desenvolvimento

da cognição humana. 

Vê-se que a teoria de aprendizagem construtivista (epistemologia genética de Piaget),

sustenta a proposição  se o aluno se desenvolve, então ele aprende, enquanto uma teoria de

aprendizagem histórico-cultural (Vygotsky), sustenta a proposição se o aluno aprende, então

ele se desenvolve.  Poderíamos argumentar para uma leitura pedagógica plausível,  que isso

tem consequências curriculares ao modo de uso desses recursos e materiais por abordagens

didático-pedagógicas quando elas as assumem. 
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No  caso  de  uma  abordagem didático-pedagógica  de  ensino  tradicional  assumir  a

primeira proposição, ela calibraria,  com base nos níveis de desenvolvimento cognitivo dos

alunos,  os modos  de  produção  de  seus  materiais  didáticos  lógico-formais  com recurso  a

demonstração. A produção de seus textos didáticos para uso em anos iniciais da escola, daria

ênfase, por suposto, apenas à construção do pensamento aritmético, senão ao estilo formal,

então  buscando  gerar  condições  a  ele,  deixando  a  produção  de  textos  didáticos  com

tratamento algébrico formal  stricto sensu para anos finais do ensino  fundamental,  quando

então, os alunos já teriam alcançado o nível de pensamento hipotético-dedutivo. Deficiências

na aprendizagem forneceriam pistas a produção de novos materiais em níveis mais adequados

o desenvolvimento cognitivo do aluno. É plausível.

O mesmo se daria a uma abordagem didático-pedagógica experimental que com base

na observação do mundo, organizaria recursos e materiais didáticos partindo de experiências

sensório-motoras, seguindo às pré-operatórias, passando às operatórias concretas até alcançar

experiências hipotético-dedutivas, segundo os níveis cognitivos dos alunos. Começando pela

aritmética, geometria até álgebra, estabeleceriam um currículo de matemática condicionado a

estrutura interna de pré-requisitos. 

No caso de ser assumida a segunda proposição, as abordagens didático-pedagógicas,

tradicional ou experimental, mantidos seus estilos de conhecimento matemático a priori ou a

posteriori, orientariam produção de recursos e materiais didáticos em observação a noção de

zona de desenvolvimento proximal cognitivo (Vygotsky). Elas os produziriam para um uso

em sala de aula que, necessariamente, buscariam oportunizar a interação entre os alunos para

tirar  proveito  às  suas  diferenças  na  aprendizagem  (não  às  deficiências).  Acreditam  e

afirmariam condições ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, de um status real, estimado

por avaliar o que ele consegue fazer sozinho, para um status proximal, entendido na distância

entre o que ele consegue fazer sozinho e o que consegue fazer assistido por um colega ou

professor,  conforme  postulado  por  Vygotsky.  Com  tal  justificação  é  razoável  a  essas

abordagens, desacreditarem que generalizações matemáticas só possam ocorrer aos alunos em

anos finais do ensino fundamental. E isso determina e caracteriza seus modos de produção e

uso de recursos e materiais didáticos. Aritmética e álgebra, por exemplo, podem ser tratadas

juntas,  constitutivamente,  com base  numa  justificação  externa  a  organização  interna  da

matemática, independentemente do ano escolar em que estiver o aluno, e isso pode ser visto

em seus materiais. 
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Por esse ensaio simplificado de produção de uma leitura pedagógica plausível, feito a

partir de exemplos ficcionais, mas plausíveis, de recursos e materiais didáticos, para efeito de

causar uma impressão geral de análise sobre o que queremos dizer por “modos particulares de

produção, avaliação e uso” nas condições da filosofia de educação matemática (impactada por

premissas de outras filosofias: de matemática,  de ensino de matemática,  de aprendizagem

matemática, etc.) que caracteriza determinada ação didática ao ensino e a aprendizagem da

matemática, pretendemos ter dado ideia de o que, no momento em que escrevemos o projeto

desse estudo, tínhamos em mente como uma rota a seguir no movimento do nosso estudo e

que envolveria produção de uma leitura pedagógica plausível a caracterização de uma certa

ação didática. E com a cartografia de uma rota em mãos me ponho em curso, a navegar por

mares bibliográficos, antes incertos ou não sabidos, ao menos para mim ... 
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ENSAIO V

Escolas de pensamento em Educação Matemática

SEÇÃO I

Filosofia da educação matemática holandesa

Subseção 1 – Produzindo um interlocutor em Freudenthal

Tínhamos a intenção de constituir em Hans Freudenthal um interlocutor situado aos

propósitos de parte desse estudo, qual seja, o de conhecer recursos e materiais didáticos que

houvessem sido concebidos com base em sua filosofia de educação matemática. E conhecer
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haveria de ser produzir significados aos modos de produção, avaliação e uso de recursos e

materiais didáticos com legitimidade em Freudenthal. Pragmaticamente, seria dizer (escrever)

o que pudéssemos em atividade de análise deles,  constituindo  objetos que acreditássemos

coerentes àqueles com os quais Freudenthal enunciara sua filosofia de educação matemática.

Em suma,  produzir  uma  leitura plausível (LINS,  2012)  a  partir  de  recursos  e  materiais

didáticos desenvolvidos nos termos de uma filosofia de educação matemática em Freudenthal.

Daí precisar constituí-lo interlocutor. 

Mas  constituir  alguém um interlocutor  não  seria  para  nós  assim,  como  se  fosse,

conversa  com pessoa  fisicamente  presente  a  nossa  frente.  A noção  de  Interlocutor que

usamos, a do Modelo dos Campos Semânticos (MCS), difere sensivelmente das acepções do

dicionário que o define, por exemplo, como “Cada uma das pessoas envolvidas em um ato

linguístico. ” (Vide, HOUAISS, 2009).  Interlocutor no MCS “... é uma  direção na qual se

fala. ” (LINS, 2012, p.19) e não pessoa com a qual se fala; e ainda, “... é um ser cognitivo, não

um ser biológico” (Ibid., p.20).  

Assim,  neste  estudo,  constituir  um  interlocutor  em  Hans  Freudenthal  é

deliberadamente marcar uma direção na qual desejamos enunciar afirmações sobre modos de

produção,  avaliação  e  uso  de  recursos  e  materiais  didáticos  e  nas  quais  cremos  com

legitimidade em Freudenthal. Neste sentido, dizer “interlocutor  em Freudenthal” é aqui não

mais que referência  a  um ser  cognitivo  que constituímos;  um que em nossa  atividade de

leitura sobre recursos e materiais didáticos projetados sob os fundamentos de sua filosofia de

educação matemática acreditamos que “...  diria o que estou dizendo e aceitaria/ adotaria a

justificação que me autoriza a dizer o que estou dizendo. ” (LINS, 2012, p.19) a partir deles. 

Ainda, constituir um interlocutor em Freudenthal é a própria condição de gerar em nós

mesmos  a  possibilidade  de  conhecermos  recursos  e  materiais  didáticos  que  hajam  sido

produzidos nos termos de uma sua filosofia de educação matemática; a condição de que em

nossa  busca  deles  possamos  mesmo  distinguir  um  bom exemplar  dentre  outros,  sob  o

antecedente necessário de uma legitimidade antecipada (um Freudenthal que constituímos) e,

simultaneamente,   produzir  e  efetivamente  enunciar  (escrever)  “crenças-afirmações  junto

com justificações” (Conhecimento em Lins, 1999, 2012) de interesse a educação matemática

(uma em Freudenthal), a partir dele. 

Nos termos do que eu acredito ser dito em Lins ao MCS, constituir um interlocutor é

nos deixar constituir num dado lugar (cognitivo) de legitimidade, do que pode ou não pode ser
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dito/feito  num  mundo (Goodman, 1990) porque não é aceitável ou porque não existe.  Em

Freudenthal  por  exemplo,  é  possível  dizer  que  “aprender  matemática  é  atividade  de

imaginação”, que “objetivos da Taxionomia de Bloom são inaceitáveis” e “indisciplina na sala

de aula não existe”; e é possível porque estas afirmações têm alguma justificação coerente ao

mundo da educação matemática do um Freudenthal que vinha e segue nos internalizando (na

próxima seção o descrevemos); um mundo que nos produz dizer o que dizemos e acreditamos,

implicado de  sua legitimidade.  Em Lins,  “Interlocutores são  legitimidades” (LINS,  2012,

p.20). 

Mas, o mundo, como escreve Paulo Freire sobre a possibilidade de mudança histórica

“O mundo não é. O mundo está sendo. ” (FREIRE, 1996, p.46). E se está sendo é processo em

permanente andamento, incessante mudança. A medida de nossas leituras nele/dele também o

é  um  mundo  de  educação  matemática  em  Freudenthal  enquanto  o  vamos  constituindo

interlocutor.  

Coube então formularmos duas questões: uma,  nos perguntarmos pelos objetos que

constituem uma filosofia  de educação matemática nos termos de Freudenthal e,  duas,  nos

perguntarmos  por  recursos  e  materiais  didáticos  que  nos  parecessem exemplares  aquela

filosofia. 

A primeira questão tinha o propósito de gerar aquela referida condição de possibilidade

– a de constituir  em Freudenthal um interlocutor  – para que pudéssemos,  como se fosse,

“vestirmos a casaca e a cartola de um didata” (voz de Lins)  que opera num mundo de

educação matemática em Freudenthal e, emprestando sua autoridade, passar a nos dirigirmos

pela segunda questão ao propósito de ler o mundo da educação matemática, por assim dizer,

através de seus olhos, distinguindo recursos e materiais didáticos que lhe fossem familiares,

legítimos em seus modos de produção, avaliação e uso, e assim,  dizê-los em seus termos,

caracterizá-los  naquele  mundo  produzindo-lhes  justificações  que  acreditamos  plausíveis,

coerentes em Freudenthal. 

Mas como se viabiliza  isso? Talvez  houvesse  alguém aqui,  tentado  a pensar  desta

viabilidade na dependência de Freudenthal haver ele mesmo concebido, desenvolvido e usado

recursos e materiais didáticos para a educação básica nos termos de sua filosofia de educação

matemática.  Entretanto Freudenthal  nunca  os produziu (TREFFERS,  1987),  mas  ofereceu

valores e  princípios de uma educação matemática que poderia implicá-los produzidos por

outros. De todo modo, no MCS, aquela condicionante de escolher um material que houvesse
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sido  produzido  pelo  próprio  Freudenthal  embora  fosse  suficiente,  não  é  necessária  e  a

formulação do parágrafo anterior veio na intenção de descentrar um eventual leitor para longe

dessa ideia. Mas como se dá tal leitura?

De fato, nesse estudo, ler um recurso ou material didático em Freudenthal requer três

condições necessárias: a que antecede, de havermos sido internalizados por um interlocutor

Freudenthal; outra que a segue, a de escolhermos um recurso ou material didático que nos

pareça exemplar nos termos desse interlocutor; e a última que condiciona a anterior, de que o

recurso ou material encontrado haja sido produzido por alguém que acredita e afirma tê-lo

concebido nos termos de um Freudenthal (isto inclui, mas não nos limita a buscar materiais

produzidos pelo próprio Freudenthal, caso houvesse algum). 

Estas  as  condições  de  domínio  que  nos  constituem para  operarmos  uma  leitura

plausível (Lins, 2012) sobre materiais produzidos em Freudenthal. Mais importante, elas nos

garantem operar num lugar onde a prática de ler um recurso ou material didático onde ele não

vem ou está, não existe. Quer dizer, elas evitam de produzirmos a partir deles uma leitura por

falta (Lins, 2012), aquela em que alguém enunciaria  em seus próprios termos, na direção de

outros interlocutores, digamos, Brosseau, aquilo que acredita que é certo e o que não é na

concepção e uso de um dado material ou, de como ele deveria ser ou ter sido desenvolvido

para interação em sala de aula.

Não se trata aqui então de legitimação de recursos e materiais didáticos com base em

certos pressupostos,  mas sim,  da legitimidade pela qual um dado material é  produzido do

modo como é; aqui, nos termos dos pressupostos de um Freudenthal e ensejando a interação

que enseja.  A ideia é a de produzirmos uma leitura positiva (LINS, 2012) que, como diria

Lins, não se trata também de uma leitura do bem e sim, como ele descreve “Trata-se de saber

de que forma uma coerência se compõe na fala de uma pessoa, num livro, e assim por diante.

“(LINS, 2012, p.23); nesse caso, num recurso ou material didático produzido nos termos da

filosofia  de educação  matemática de um Freudenthal.  Voltemos a  questão da viabilidade,

agora em leitura mais fina. 

- Como seria possível ler em Freudenthal a partir de um recurso ou material didático

produzido por outro autor que não Freudenthal? Não seria o caso constituir este outro autor,

interlocutor? 

De novo, no MCS, interlocutor não é pessoa com a qual se fala e sim uma direção na

qual se fala.  O autor, ao desenvolver um material didático nos termos de um interlocutor
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Freudenthal, o faz nesta direção enunciando o material do modo como o faz. Nos termos do

MCS, o que fica desse processo – o material produzido – é apenas o resíduo de enunciação

(Lins, 2012) do autor e com o qual subitamente o leitor pode se encontrar e, ao acreditar que

alguém o produziu (um autor que ele constitui), demandar a partir dele produzir significados.

E  é aqui que  o  interlocutor  (um  autor)  que  o  leitor  constitui,  aquele  que o  internalizou,

aparece. Seria Freudenthal ou o autor do material didático? A resposta vem sob as lentes do

MCS.

O que  pode  e  efetivamente dirá  o leitor  a  partir  do  material  didático  depende do

interlocutor que lhe antecipará legitimidade para que possa dizer; noutras palavras, depende

da  direção  na  qual  dirá  o  que  dirá  quando  se  constituir  efetivamente  em  leitor/autor,

lendo/escrevendo do modo como o fará. E, uma vez que sabemos (condição necessária) que o

autor  produziu  seu material  na  direção  de  um Freudenthal,  deliberadamente,  está  dada  a

direção  na  qual  devemos  lê-lo.  E,  para  tanto,  devemos  constituir  em  Freudenthal  esse

interlocutor.  Nestas condições podemos responder as duas questões interpostas acima: aqui,

constituir o autor do material, interlocutor, é constituir em Freudenthal um interlocutor. Isto

abre parêntesis a uma digressão.

Ao constituí-lo  um interlocutor, o que se vai estabelecer nesse estudo entre o leitor

(nós)  e  o  autor  (alguém)  de  um  material  que  haja  sido  declaradamente  produzido  em

Freudenthal e que venhamos a ler é a possibilidade de comunicação (Lins, 2012) na direção

de um Freudenthal,  ou mais bem,  na direção daquele um interlocutor Freudenthal ao qual

cada um foi internalizado e que ao legitimar a cada qual,  seu modo particular de produzir

significado  a uma educação matemática (autoria/leitura) implica,  de um lado, que o autor

produza seu material do modo como o produz e, de outro, que o leitor o leia do modo como o

lê. 

Essa  possibilidade de  comunicação  se  estabelece  em  meio  a  dois interlocutores

Freudenthal: um ao qual o autor do material foi internalizado e o outro ao qual o leitor foi

internalizado. No caso de haver eventual oportunidade de interação no curso de uma conversa

entre o autor e o leitor, digamos na hipótese de uma atividade de entrevista sobre o modo pelo

qual o material foi desenvolvido e seria para ser usado, pode acontecer destes interlocutores

virem a coincidir. Em Lins (2012) isso acontece a medida em que o autor e o leitor diriam

efetivamente  o que  o  outro está  dizendo  a partir  de um resíduo  de enunciação,  aqui  um

material didático, simplesmente por aceitarem com base na mesma justificação, aqui uma em
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Freudenthal, legítimo dizê-lo. Nestas condições o conhecimento deles sobre o de Freudenthal

é o mesmo. Mas...

Justificações nem sempre vêm explicitamente enunciadas às crenças-afirmações que

legitimam. Sendo assim, seria razoável considerar acontecer de o autor afirmar algo no qual o

leitor  acredita  e  afirmaria,  mas  com  base  numa  justificação  diferente.  “A  educação

matemática de Freudenthal é realística” diria  o autor internalizado a cultura do paradigma

objetivista  cartesiano  tradicional da  cognição  humana,  que  separa o sujeito  do objeto do

conhecimento, o mundo real (físico, externo) do mundo mental (representação da realidade),

que  acredita  em mente  como  espelho  da  natureza,  neutralidade  da  ciência,  realidade  e

pensamento  objetivos.   Mas  o leitor  poderia  o  estar  dizendo  internalizado  a  outra,  a  do

paradigma da  cognição situada,  como em Maturana, Varela,  Rosh e outros que pressupõe

inseparáveis  organismo/meio,  sujeito/objeto,  mundo  real/  mental,  que  acreditam  em

imaginário, ciência não neutra, realidade subjetiva e pensamento experiencial. 

Se assim for, ao qualificarem de realística uma educação matemática em Freudenthal é

também razoável supor que neste caso o autor e o leitor o fazem com base em  diferentes

crenças  sobre  aquilo  que  constitui  o  objeto  “realidade”  em  seus  mundos  culturais:  o

pensamento. E o modo pelo qual se diz dele lá em termos de cognição humana, legitima a

cada  qual  os  significados  que  produzem  para  uma  educação  matemática  realística em

Freudenthal. Mais uma vez, não se trata de certo ou errado. Em Lakoff (1990) por exemplo,

há  quem acredite  na  abordagem  objetivista da cognição  humana  onde se pode dizer  que

pensamento é manipulação de símbolos abstratos cujo significado está em correspondência

com coisas e fenômenos do mundo físico real, externo, único. Realidade então, independe da

cognição humana que a descobre e representa com base na verdade do conhecimento (teorias

da representação); mas, há também quem acredite na abordagem do realismo experiencial da

cognição humana defendida por Lakoff e aí se pode dizer  que pensamento é encarnado e

imaginário; que depende da experiência corpórea e funcional do organismo no mundo físico e

social  que  habita;  que  emprega  metáforas  e  metonímias.  Realidade  então,  depende  da

cognição humana que a constrói, de como estrutura seus sistemas conceituais (os objetos com

os quais pensa o mundo) e do modo como valida a verdade do seu conhecimento a partir da

experiência. 

Então, apesar da expressão “realística” ser igual a enunciação de ambos, de fato, no

momento  em que  a  enunciam estão  produzindo  significados  diferentes  a  uma  educação
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matemática  em  Freudenthal,  dizendo  coisas  diferentes,  pensando,  avaliando  o  material

concebido com objetos diferentes e em usos diferentes. Nestas condições podemos dizer que o

conhecimento de cada um deles sobre o de Freudenthal não é o mesmo e em continuando a

interação eles poderiam vir a experimentar diferença, do tipo pequena e que, como diz Lins,

muitas vezes nos escapam.34 

Mas, voltando ao caso de as justificações serem as mesmas ou por algum tempo assim

parecer-lhes,  ambos  interagem como  que  internalizados  por  um mesmo  Freudenthal  que

compartilham.  No  processo enquanto concordâncias vão surgindo e se estabelecendo, uma

interação produtiva vai se mantendo com base na produção de significados compartilhados

(ou negociados) sobre modos de produção, avaliação e uso do material didático. Um exemplo

poderia ser esclarecedor.

Apresentamos abaixo uma interação ficcional acontecendo numa conversa a partir do

material didático Gulliver de Treffers (1987). Nós a fabricamos para oferecer uma imagem do

que  temos  em mente  no  parágrafo  anterior.  Produzimos  afirmações  enunciadas  por  dois

personagens,  o autor e o leitor, que ocorrem alternadas num diálogo onde não acontecem

estranhamentos as crenças que cada um deles tem para dizer o que diz a partir do material,

com legitimidade em Freudenthal.  A interação vai se mantendo e tudo se passa como que

indicando operarem no mesmo campo semântico (Lins, 2012); um, em Freudenthal (e não de

Freudenthal). 

-  O  propósito  desta  atividade  é  oferecer  as  crianças  experimentarem pensamento

proporcional. Daí que escolhi desenvolvê-la com base no tema Viagens de Gulliver.

- Contexto rico a imaginação.

- Creio que sim. Guiadas pela professora, as crianças buscam responder se a cidade de

Liliput e seus habitantes poderia realmente ter existido. 

34 Isto é apelo a uma leitura mais fina sobre pressupostos e justificações, como sugere e o faz Lins (1999) ao
fundamentar  dizer  como  coisas  tão  distintas  quanto  Ensino  de  Matemática  (hierarquia  de  conteúdo)  e
Construtivismo  piagetiano  (desenvolvimento  intelectual  do  indivíduo)  podem  ser  próximas;  no caso  desse
estudo, fundamentar dizer também, como coisas tão próximas avaliadas num recurso ou material didático sob o
nome de educação matemática realística, podem ser distintas e se converter em ações didáticas distantes. De fato,
Marja  van  Heuvel-Panhuizen,  colaboradora  de  Freudenthal  e  atualmente  líder  de  pesquisa  do  Instituto
Freudenthal me disse recentemente durante o 13º ICME ocorrido em Hamburgo, Alemanha, ser muito bom que
outras culturas relatem sobre suas experiências curriculares com a educação matemática realística uma vez que a
questão a ser feita não é  o que é educação matemática realística, mas sim,  como é. Isso me deu a pensar nos
modos particulares de produção de significado com que diferentes países constituem no seu interior  objetos
vindos de fora, exteriores, produzidos noutras culturas, aqui, uma educação matemática realística. 
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- Isto pode motivá-las para a atividade. Elas vão precisar imaginar para representar a

realidade no mundo dos liliputianos em comparação à realidade no mundo delas. 

-  E  a  história  informa  valores  de  medidas  que  permitem essa  comparação.  Para

começar Gulliver  é  12 vezes maior  que a altura média  de 6 polegadas de um liliputiano.

Guiadas pela professora elas podem comparar a altura de Gulliver a altura média dos adultos

no mundo delas. 

-  De fato.  E Liliput  foi construída numa superfície  quadrada cercada por muros.  A

história traz o valor da medida de comprimento de um deles. Guiadas pela professora elas

podem também medir a área da superfície de Liliput e compará-la a da cidade em que vivem. 

- Isto. Veja que a altura dos muros e as dimensões dos portões de entrada da cidade são

também dados. A narrativa é bastante descritiva aos cenários em que a história se passa e as

crianças podem imaginar  a  vida acontecendo  ali entre seus habitantes,  criar  diagramas de

layouts para representar Liliput... 

- Sim. Ela descreve a localização central do palácio, diz das casas e lojas distribuídas

ao seu redor... 

- ... e também da largura das ruas e da direção em que seguem em relação ao palácio.

- O contexto é realístico: número de habitantes de Liliput, quantas porções de alimento

comem ao dia, quanto de uma peça de linho usam para confeccionar uma camisa... 

 - É. E tendo as dimensões de seres e objetos no mundo de Liliput, as crianças podem

verificar como seriam as coisas se consideradas proporcionalmente às dimensões de Gulliver.

De quanto aumentariam e como isso afetaria extensão de superfícies, capacidades,  massas,

densidades, ... 

-  Boa  oportunidade  para  estabelecer  comparação  de  grandezas  considerando  as

necessidades  de  vestuário,  alimentação  e  locomoção  de  Gulliver  em  relação  as  dos

liliputianos.

-  ...  e  aí  imaginando essas  necessidades  relativas  entra o exercício  do  pensamento

proporcional. 

Segundo  Lins,  campo  semântico  é  “Um processo  de  produção  de  significado,  em

relação a um núcleo, no interior de uma atividade. ” (LINS, 2012, p. 17). No caso da conversa

entre o leitor e o autor de um material didático na direção de um Freudenthal,  esse  núcleo
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(LINS,  2012,  p.  26)  em sua  dinâmica  de  formação se  constituiria  por  afirmações que  já

existem  bem  consolidadas  na  comunidade  –  pressupostos,  valores,  princípios  de  uma

educação matemática em Freudenthal que, em tese, subsistiriam durante a conversa na forma

de estipulações locais as quais, em Lins (1999), funcionam como verdades locais absolutas e

que,  por  isso  mesmo,  não  precisam ser  justificadas.   Alguns exemplos desses  princípios:

“Matemática  como  atividade  humana  em  vários  níveis  dentro  da  realidade  vivida.  [...].

Aprendizagem sendo  entendida como reinvenção  guiada.  [...].  Representação  da  realidade

didaticamente  através  de  ricos  contextos.  [...].”  (FREUDENTHAL apud  KEITEL,  1993,

p.163). [tradução nossa] 

Aqui fecha-se o parêntesis  e  finda-se a  digressão com uma síntese explicativa.  Ao

pretendermos deixar mais claro sobre como se viabiliza neste estudo  ler em Freudenthal a

partir  de um recurso ou material didático produzido por outro autor que não Freudenthal,

fomos levados a considerar não só a necessidade de constituir em Freudenthal um interlocutor

como legitimidade pela qual somos internalizados e em direção a qual enunciamos a partir da

análise de materiais didáticos concebidos também em Freudenthal, mas considerarmos mais

além, aquilo que no processo de sermos nele internalizados (aqui, leitura de livros escritos por

Freudenthal) se estabelece para nós: a possibilidade de comunicação com o autor do material.

Poderíamos  não  a  ter  considerado  e  sido  mais  diretos  descrevendo  o  processo  de

internalização pelo  qual objetos de uma filosofia  de educação matemática em Freudenthal

foram nos constituindo em nossas leituras as suas obras e  nos equipando a ler  e  escolher

recursos  e  materiais  didáticos  produzidos  em  Freudenthal  por  outros  autores.  Todavia,

perderíamos a oportunidade  de  oferecer  ao leitor  marcar  a  devida  ênfase as noções mais

centrais do MCS para este estudo: a de interlocutor como legitimidade, a de conhecimento

como crença-afirmação junto com uma justificação que nos autoriza a dizer o que dizemos (o

que  implica  legitimidade)  e  a  de  campo  semântico  que põe em movimento  produção  de

conhecimento a partir de processos de produção de significados e da constituição de objetos

(do conhecimento). Mas, no MCS conhecimento é da ordem da enunciação (Lins, 1999) e em

consequência, marcar essas ênfases nos implicava considerar necessariamente o processo de

comunicação do MCS acontecendo no interior de uma atividade. 

Assim, mesmo cientes de que para dizer o que queremos dizer neste estudo não há

necessidade de entrevistar o autor de um material selecionado a análise, consideramos apenas

em  hipótese,  uma  atividade  de  entrevista  para  que  pela  interação  na  conversa  instalada

pudéssemos dizer da possibilidade de comunicação entre nós e o autor do material didático
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nos  termos  que  o  MCS  estabelece  de  um espaço  comunicativo.  Admitimos  poder  vir  a

acontecer de:  (1) o  leitor e o autor de um material (seres biológicos)  compartilharem um

mesmo  interlocutor  (ser  cognitivo,  um Freudenthal)  ao  enunciarem a  partir  do  material

didático  crenças-afirmações  cujas  justificações  (explícitas)  ambos  aceitariam (operam no

mesmo campo semântico); e, (2) a possibilidade de por algum tempo parecer compartilharem

um mesmo interlocutor já que justificações nem sempre vem explícitas a crenças-afirmações e

aí,  poder vir a  acontecer  de sob uma mesma enunciação estarem falando coisas diferentes,

pensando  com objetos  diferentes.  Mas  o estabelecimento  de um espaço  comunicativo  no

interior de uma atividade onde pessoas buscam entender do que uma e outra estão falando, em

Lins (1999), independe da convergência direta de interlocutores, “... o que importa é que não

nos afastemos demais” (p.23). De todo modo sempre que na interação uma diferença, como

experiência,  aconteça  há  sempre  a  possibilidade  de  negociação  de  significados  entre  os

falantes da conversa.  (O que você está dizendo é que... ? Não. O que eu quero dizer é que... !,

etc.).  E  ainda  assim,  a  diferença  como  experiência  pode  também  escapar  (não  haver

estranhamentos) e tudo se passar como se operassem no mesmo campo semântico, como se

estivessem produzindo  significados  em  relação  ao  mesmo  núcleo  (valores,  princípios  e

pressupostos já bem consolidados para uma educação matemática realística em Freudenthal). 

Adicionalmente, antes de retomar de onde paramos lá atrás, podemos dizer do sentido

que  nos  produz  a  expressão  “Escolas  de  Pensamento  em  Educação  Matemática”  que

enunciamos  no  título  deste  capítulo;  com  ela,  nos  referimos  a  uma  comunidade  de

pesquisadores, designers de currículo, professores, autores de materiais didáticos, editores de

testes, políticos educacionais e outros que motivados à educação na escola básica interagem

em suas atividades de produção estabelecendo um certo espaço comunicativo, o da Educação

Matemática,  falando, escrevendo, produzindo na direção de interlocutores aos quais foram

internalizados – Skovsmose, Davidov, Freudenthal, Vergnaud, Brosseau, etc. e que marcam os

horizontes  culturais (LINS,  2012)  da  educação  matemática  que  protagonizam,  onde

constituem-se  colaborando  e  operando  num certo  campo  semântico;  nesta  seção,  um em

Freudenthal. Voltemos as questões diretrizes. 

Para constituirmos um interlocutor em Freudenthal era preciso nos perguntarmos e

dizermos dos objetos que produzem uma filosofia de educação matemática em seus termos. A

ideia como já dissemos, era a de que assim internalizados pudéssemos ler pelas lentes de um

didata que opera com esses objetos,  um mundo de educação matemática em Freudenthal;

ainda,  de  que  familiarizados  a  pensar  com eles  com a  legitimidade  de  um Freudenthal,
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pudéssemos distinguir recursos e materiais didáticos e produzirmos a partir deles uma leitura

plausível  a  seus  modos  de  produção,  avaliação  e  uso,  caracterizando-os  naquele  mundo,

produzindo-lhes justificações que acreditamos coerentes em seus termos. 

Orientados a isso dirigimos nossas ações a conhecer Freudenthal primeiro em sua obra

e  em  seguida  noutras  a  ela  correlacionadas,  produzidas  por  colegas  acadêmicos  e

colaboradores que lhe eram contemporâneos. 

No  que  diz  respeito  a  obra,  dado  a  extensão  de  suas  publicações  no  campo  da

Matemática e o alcance de outras tantas no da Educação, mais adequado aqui é referir nosso

acesso  a  apenas  uma  fração  dela,  aquela  cujo  movimento  na  confluência  desses  campos

resultou estabelecer nova área de conhecimento, a Educação Matemática, e que se enuncia no

conjunto de quatro livros, os mais citados na literatura da área que examinamos: 

(1) Mathematics as an educational task (1973); 

(2) Weeding and Sowing. Preface to a science of mathematical education (1978); 

(3) Didactical phenomenology of mathematical structures (1983); e 

(4) Revisiting mathematics education. China lectures (1991).

Em leitura  preliminar,  ficou  logo  claro  pelo  prefácio  de  um dos  livros,  o  China

Lectures, que ele resultara do último manuscrito do autor sendo uma publicação póstuma; que

ali Freudenthal havia produzido uma síntese revisada em 199 laudas de sua teoria de educação

matemática, a Educação Matemática Realística (EMR). Ou, como bem resume Alan Bishop

no referido prefácio, “It is the definitive Freudenthal. ” (1991, p. ix).

Decidimos então selecionar o China Lectures como base preferencial a nossa leitura e

a  partir  dele,  constituir  em Freudenthal  aquele  um interlocutor  que  nos  internalizasse  a

produzir leituras plausíveis sobre recursos e materiais didáticos concebidos e desenvolvidos

no  interior  de  um campo  semântico  em educação  matemática  realística,  do  qual  haviam

imergido e ao qual faziam sentido ou, que nos termos de um Freudenthal, seriam coerentes.

Partimos a esta leitura tendo em mente caracterizar os objetos que constituem uma

filosofia de educação matemática em Freudenthal. Cumpre naturalmente esclarecer ao leitor

sobre o uso que fazemos da expressão uma filosofia, aqui. 

Aderimos ao  pronome indefinido  uma  mais  do  que para sugerir  como traz Ernest

(2004),  que o que se oferecerá é uma de várias perspectivas filosóficas, ou uma de várias
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práticas filosóficas, ou uma de várias áreas de estudo da Educação Matemática; usamos uma

porque trata-se  da possibilidade de falar  sobre  educação matemática em  um certo campo

semântico,  e  não  noutro;  naquele  que  pode se  estabelecer  na  direção  de  um  interlocutor

Freudenthal no interior de uma atividade (seminário, design de currículo, elaboração de testes,

preparação coletiva de aulas de matemática,  análise de recursos e materiais didáticos para

educação  matemática,  elaboração  de  diretrizes  para  o  ensino  de  matemática,  etc.)  entre

membros de sua escola de pensamento. 

Como escreve Lins,

Um campo semântico,  de modo geral,  é como se fosse um jogo no qual as
regras (se existem) podem mudar o tempo todo e mesmo serem diferentes
para os vários jogadores dentro de limites; que limites são estes, só sabemos
a posteriori; enquanto a interação continua, tudo indica que as pessoas estão
operando em um mesmo campo semântico.  (LINS, 2012,  p.17). [A quem
interessar, possa, uma nota de rodapé]35

Então,  se  há  regras  –  e  no  caso  de  uma  educação  matemática  em  Freudenthal

assumimos que há (por exemplo, no princípio de sempre representar a realidade através de

ricos contextos) e se essas regras podem mudar ou ser diferentes para os jogadores (basta

lembrar as diferentes justificações do que seja “realidade”, das quais falamos antes) – então, é

bom dizer  uma filosofia de educação matemática e não  a filosofia de educação matemática

porque  acreditamos  que  no  processo  de  comunicação,  na  interação,  não  se  pode  ter  por

garantido que o tempo todo, todos saibam do que todos estão falando. E uma evidência disso

está naquilo  que motivou Freudenthal a  escrever  o seu último  manuscrito.  A experiência

positiva que o levou ao China Lectures, foi

[…] a visit to China, where in lectures, seminars, and discussions I tried to
display and illustrate my view on mathematics education in all its aspects.
[...]Therefore the subtitle, meant as an homage to my listeners who, by their
critical  curiosity,  induced  me  to  improve  on  clarity  and  concreteness.
(FREUDENTHAL, 1991, p. xi)

35 Conforme Lins (2012) um campo semântico não é como um campo conceitual, ou um jogo de linguagem, ou
uma comunidade de prática. E é sempre bom lembrar o que um campo semântico não é. Campo conceitual usa
noção de conceito, gera representação de mapas conceituais, de conexões entre conceitos, se preocupa com a
estrutura de construção matemática e como o estudante deve caminhar nela, sugere currículo com pré-requisitos
(vide Vergnaud, 2009).  Nos jogos de linguagem (vide Wittgenstein, 2013)  conceito é região imprecisa, retrato
desfocado e que mesmo assim pode ser  útil  a  comunicação por  meio indireto de  explicações,  exemplos  e
estabelecimento de limites a região; palavras como “jogo”, “número”, em Wittgenstein, são exemplos dessas
regiões  e  para  dizer  a  alguém  do que  se  está  falando é  necessário descrição  acrescida  de  “isto  e  coisas
semelhantes são chamados ‘jogos’” (p. 53); para Wittgenstein cada uma caracteriza “semelhanças familiares”
àquilo que designam; espécies de número formam uma família e de jogos, outra. Já comunidade de prática (vide
Wenger  et  al,  2002)  é  grupo  de  pessoas  que compartilha  e  interage com  mesmas  preocupações,  desejos,
resolvendo problemas, aprofundando conhecimentos e experiências juntos. 
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Freudenthal refere-se a viagem à China que realizara em 1987 para, a convite, proferir

palestras e seminários sobre sua visão de educação matemática nas universidades de Beijing e

Shanghai.  Mas,  não  passa despercebido  que ele escreve “...  tentei mostrar  e  ilustrar...”  e,

refere-se ainda a curiosidade  crítica  de sua audiência  que “...  induziu-me  a  melhorar em

clareza e concretude. ” Cristine Keitel, em resenha a referida obra nos ajuda a ler o que teria

acontecido  na  interação  entre  Freudenthal  e  seus  colegas  acadêmicos  no  processo  de

comunicação de suas ideias.

However,  bound  to  their  tradition  and  cultural  experiences  and  lacking
prerequisites and information, his audience had difficulties to understand his
particular  approach  to  mathematics  education.  Although  celebrating  and
admiring Freudenthal, the Chinese mathematicians and educators could not
follow him in full extent, and when I visited China two years later, they still
strived  for  an  understanding  of  his  lectures  and  asked  me  “explain
Freudenthal”.  But  contrarily to most  of  his  colleagues  he interpreted  the
failing understanding he had encountered as an obligation and challenge to
revisit his ideas on mathematics education and search for a better and more
comprehensive representation. (KEITEL, 1993, p.161)

Keitel aponta como uma das razões à “falha” de comunicação os limites dados pelas

tradições e  experiências culturais  da audiência a  época. Mas se cultura é  um conjunto de

práticas  sociais  e  daí  conjunto  particular  de  modos  de  produção  de  significados,  então,

argumentos de falha, ruído na comunicação, mensagem incorretamente codificada, entregue,

decodificada, crenças legítimas a Teoria da Informação, não são necessários. 

Pode haver  no  jogo  da interação, conforme o MCS,  pessoas  operando  em campos

semânticos  diferentes,  produzindo  significados  em  relação  a  núcleos  (pressupostos)

diferentes, dizendo o que dizem ou perguntando o que perguntam, com base em legitimidades

diferentes; os limites do possível em cada horizonte cultural (interlocutores já internalizados)

inclusive o de Freudenthal. Assim, a questão não é tanto melhorar em clareza e concretude

como diz Freudenthal, ou buscar por melhor e mais compreensiva “representação” como diz

Keitel,  mas  um passo  atrás,  responder-se antes,  melhorar  para quem e por que melhorar;

conhecer onde o outro está.  

Então é  bom dizer  uma filosofia  de educação matemática.  Mesmo porque como já

dissemos,  no  jogo da interação,  na alternância  das enunciações no  interior  de um espaço

comunicativo  pode  acontecer  a  membros  de  uma  escola  de  pensamento  em Freudenthal

experimentar  diferenças que escapem a alguns deles ou mesmo a leitores menos ativos no

jogo e que, como se fosse, o assistem da arquibancada (participantes em debate sobre EMR

num  congresso,  por  exemplo);  a  interação  ainda  poderia  continuar  por  algum  tempo
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indicando,  ao  menos a leitura de alguém,  estarem operando  no  mesmo campo semântico

(falando, anotando a mesma coisa).  Também nisso nos é mais produtivo escolher dizer uma

filosofia e não a filosofia de educação matemática em Freudenthal. Nos termos do MCS, nem

a comunicação está garantida a priori e nem seria um acidente (como reivindica Derrida). Em

Lins  (1999)  centralmente ela  depende de que o autor  e  o  leitor interajam alternadamente

produzindo  significados a partir  dos resíduos de enunciação  de um e de outro na mesma

direção, isto é, compartilhando interlocutores, legitimidades e de que não se afastem muito

daquela direção nesse processo. 

Exemplos de outros lugares podem ajudar a compor ao de Freudenthal e seus colegas

chineses  uma  imagem  mais  nítida  ao  argumento  da  possibilidade  de  membros  de  uma

comunidade interagirem numa atividade experimentando diferença em modos de produção de

significado, mas que no entanto, pode escapar por algum tempo a alguns deles parecendo-lhes

estarem falando da mesma coisa (como se estivessem operando com os mesmos objetos de

um campo semântico). E isto importa na escolha que fazemos de dizer aqui uma filosofia em

Freudenthal uma vez que se trata da possibilidade de operarmos num e não noutro campo

semântico.

Um, de Borasi (1985) que aborda os “erros” dos alunos, considera um episódio sobre

redução de  
16
64

  a fração ordinária, onde o aluno escreve 
1
4

  e o professor julga correto.

Escapa ao professor que o aluno marca o procedimento de simplificação não por processo de

fatoração, mas como se se tratasse de operar a divisão de 1x6 sobre 6x4 assim, 
16
64

. Uma

nossa leitura plausível sobre o que acontece é a de que nesse caso específico o aluno estaria

trazendo para a aritmética uma regra da álgebra para representação de monômios, pela qual

dispensa-se  indicação  do  operador  multiplicativo  quando  aplicado  a  letras  e  coeficientes

numéricos,  bastando justapô-los; como em 2xy. Se assim o for, e ao menos localmente na

atividade, ao operar estender a regra de um domínio a outro, o aluno produz outro significado

ao objeto fração 
16
64

  do professor e é com este outro que toma decisões sobre o que seja

“redução” nos termos do objeto com o qual pensa.  Por algum tempo enquanto a interação

continua essa diferença escapa a ambos e tudo se passa como se estivessem falando da mesma

coisa; como se as justificações que cada um tem para agir  como agiu fossem as mesmas,

como se operassem num mesmo campo semântico.
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Numerosos episódios ocorrem diariamente no processo de comunicação que acontece

em sala  de  aula  de  matemática  nas  interações  entre  professor  e  aluno  numa  atividade  e

também em outros lugares e atividades em que nos vemos diante de enunciações que parecem

estranhas e sem nexo. 

Certa  vez,  solicitado  a  comparar  frações  assinalando  relações  de  igualdade  ou

desigualdade num teste de avaliação externa, um aluno do 6º ano registrou para todos os itens,

exceto um, o exato oposto do esperado:

(a)
2
5
>

4
5

(b) 
5
2
<

3
2

 (c)
3
4
=

2
3

  (d) 
1
2
=

4
8

 (e) 
6
3
>

8
2

 

FONTE: Adaptado de BATHELT (1999), pp. 273.

A avaliadora em “fala interior” com seus eu-interlocutores estranhava: um dava dizer

ter havido  falta de estudo, outro,  que o aluno sem vontade marcara qualquer coisa,  outro

inconformado, dava acreditar que o aluno havia usado uma lógica particular e supunha que ao

relacionar  parte-todo  em (a),  (b)  e  (d)  ele  confundira  a  função  do  numerador  com a  do

denominador de um tal modo que o que estava dizendo era que (a)  
5
2
>

5
4

;  (b) 
2
5
<

2
3

 e

2
1
=

8
4

 ; mas, os eu-interlocutores insistiam que isso não ajudava a explicar o que ocorrera

em (c) e (e) dando acreditar então, que teria havido mudança nesse suposto raciocínio do

aluno; uma que não conseguiam enquadrar. Então a avaliadora volta à escola e entrevista o

aluno:

- “Você poderia dizer como pensou para relacionar essas frações do modo como o fez

aqui? ”

O aluno começa referindo-se a (b):

- “Aqui eu ‘virei’ as frações”. 

- “Por que? ”

- “Eu nunca sei se posso mandar vir mais pizza. Eu posso? ”
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A entrevistadora leva um susto. No enunciado do teste não havia menção a pizzas.

Nele pedia-se aos alunos compararem pares de dadas frações usando >, = ou <. Mas para

saber onde aquilo ia dar, ela diz que sim.

- “Ah, então não precisava inverter. Para eu comer 5 metades de pizza tem que vir 3

pizzas e sobra uma metade; para eu comer mais 3 metades tem que vir mais 1. Então vou

pedir 4 pizzas. Se eu como duas inteiras e mais metade sobra menos do que se como 1 e mais

metade. ”

- “Como você sabe? ”

- “Eu mando vir 4 pizzas. Como 2 e meia, né? Sobra 1 e meia..., posso mandar vir mais

4 pizzas? ”

- “Parece que sim. ”

- “Tá. Então chegaram. Eu como 1 e meia, né? Sobram 2 e meia. Antes sobrou menos

para eles. ”

- “Eles quem? ”

- “É pizza, né? Então... a gente vai comer a pizza com amigos, corta ela em pedaços e

come.”

Para certificar-se do que ele estava falando a entrevistadora pede que explique (a).

- “Ah, aqui tem que ter 2 pizzas, né? Eu corto a primeira em 5 pedaços e como 2 deles.

Sobram 3. Aí eu corto a outra em 5 pedaços e como 4. Sobra 1. Sobram mais fatias para eles

na primeira.

- “Você está dizendo que  
2
5
>

4
5

 porque se você consome dois quintos de uma pizza

inteira  sobra uma porção maior dela para seus amigos,  do que se você consumisse quatro

quintos dela? ”

- “É. Sobra mais pizza para eles! ”

- “E você já pensou em comparar as porções da pizza inteira que você comeu? ”

- “Ah, mas aí não dá! ”

- “Como assim? ”
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- “Porque aí eu já comi eles. ”

Em súbita empatia  ao ponto de vista do aluno a entrevistadora o entendera.  Apesar

disso, não conseguia enquadrá-lo em seus próprios termos. 

Então,  de  um  lado  uma  entrevistadora  opera  com  o  objeto  “fração”  a  partir  de

princípios básicos mais gerais do pensamento matemático (relação de ordem e equivalência

em  ,  fração  própria,  imprópria,  aparente,  relação  parte-todo,  razão,  operações,  etc.)ℚ

buscando descobrir  em relação a eles  a lógica particular pela qual a ordem é subvertida no

pensamento do aluno. De outro, um aluno opera o objeto “fração” na metáfora de pizza e está

às voltas com o que pode ou não fazer no interior de uma atividade na qual corta e consome

pedaços  de pizzas com o grupo  de  amigos;  para  ele,  ordenar  é  comparar  duas  situações

efetivas (de fato) nas quais tendo consumido certo número de fatias de pizzas inteiras, decide

em qual caso sobra mais, menos ou tanto quanto aos amigos. 

O ponto chave aqui é que o aluno considera que uma vez que tenha consumido seus

pedaços de pizza nada mais lhe resta a comparar senão os pedaços que sobram. Há quem diga

“Ele falha porque muda comparar frações dadas para comparar seus complementos”. Mas é

possível dizer também que essa mudança é coerente a moral compartilhada de um grupo de

amigos  que  dentre  outros,  motivados  à  necessidade  de  alimento,  reúnem-se  para  comer

pizzas: de um lado, importa cortá-las em fatias do mesmo tamanho e em número que dê para

todos; de outro, cada um necessita de mais ou menos fatias para saciar fome, o que só vai se

saber a posteriori. Então, se nos colocarmos à atividade enquanto ela acontece, pensando no

grupo faz sentido comparar em qual situação sobra mais aos outros; o que não faz sentido é

pensar no grupo, comparando o que uma pessoa sozinha comeu sobre essa e aquela pizza (em

qual consumiu mais ou menos) e parar por aí. 

Assim, em (a) ele compara consumir 2 das 5 fatias em que repartira a pizza com ter

consumido 4 das 5 fatias de  outra; conclui que no primeiro caso sobra mais aos amigos (3

fatias) do que no segundo (1 fatia); Daí relacionar, 
2
5
>

4
5

, o que na atividade matemática

da entrevistadora não  poderia ser dito/feito.  Os demais itens do teste  podem ser  lidos em

raciocínio análogo. 

A questão central aí é a de que a diferença como experiência escapa na interação. O

aluno opera número no senso discreto da contagem (quantas fatias consome e quantas sobram
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do modo usual à atividade em que é o caso comer  pizzas) e  onde a unidade é dada pela

existência do ente a ser contado (não importa se os lápis a serem contados tem comprimentos

diferentes, cada um, conta como 1; não importa se a fatia que sobra de uma pizza é maior,

igual ou menor do que a que sobra da outra, ela conta como 1; daí 
3
4
=

2
3

  para ele36). Já a

entrevistadora  opera  número em senso  contínuo  (relação  de ordem em ,  parte-todo emℚ

fracionários,  linha  numérica,  etc.,  do modo  usual tradicional que já  foi  o  caso  em livros

didáticos  para a  aritmética elementar  das frações)  onde  a unidade  é arbitraria  e  contar  é

precisar  relações  internas  entre  unidades  de  mesma  grandeza  ou  relações  externas  entre

unidades de grandezas diferentes. Assim, mesmo que diga de porções de uma pizza inteira o

que tem em mente são  outros objetos,  mas  tudo se passa como se estivessem falando  da

mesma coisa.

Outros exemplos abundantes  situados  stricto sensu  ao  contexto  de sala de aula  de

matemática, são encontrados em Lins (2006), nomeadamente,  no artigo  Characterising the

mathematics of the mathematics teacher from the point of view of meaning production. Nele,

Lins argumenta com base em suas noções de objeto (“aquilo sobre o que uma pessoa esteja

falando”),  significado  (“tudo aquilo que uma pessoa efetivamente enuncia de um objeto no

interior de uma atividade”) e  conhecimento (“crença-afirmação  junto com a justificação que

uma pessoa tem para acreditar e efetivamente enunciar aquela afirmação”) a relevância de o

professor  desenvolver habilidade de “ler  os alunos” a  partir  do que eles estão dizendo e

fazendo no interior das atividades propostas nas aulas de matemática do ponto de vista deles

(alunos). 

Não raras vezes diante de enunciações de outrem que pareçam estranhas e sem nexo no

interior de uma atividade, alguém pode silenciar, rir ou, ao querer ajudar, produzir uma leitura

por falta (LINS, 1999), isto é, julgar o que falta a outrem para que este possa entender isto ou

aquilo  que  aquele  está  falando  (falta  pré-requisitos,  informações,  etc.).  Mas,  há  outra

possibilidade. A de que diante daquelas estranhas enunciações alguém interaja com outrem de

36 O leitor objetaria que então o aluno teria mudado o raciocínio já que em (d) ele assinala que 
1
2
=

4
8

 .

Mas é plausível que ele tenha repartido a metade sobrante da primeira pizza em 4 fatias para os amigos, tantas
quantas restara da segunda o que, de todo modo, é um pensamento sobre contagem discreta. Então por que não
teria feito o mesmo em (c)? Porque o tamanho das fatias é irrelevante para ele. O que conta é o número delas.
Mas se é irrelevante, então ele não precisaria ter repartido em 4 a metade sobrante da primeira pizza e teria

concluído
1
2
<

4
8

. De fato. Mas justo por ser irrelevante e tendo em mente a atividade em que consome pizza

com os amigos, tendo sobrado metade de uma é legitimo parti-la em 4.
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modo a conhecer o lugar de onde ele diz/faz o que está dizendo/fazendo, ou seja, produzir

uma leitura plausível de modo a encontrar o lugar de sua coerência (LINS, 1999, 2012); é o

caso em atividades de sala de aula de matemática entendida na perspectiva de Lins (2006)

onde silêncio, riso, leituras por falta às enunciações de alunos seriam improdutivas frente ao

motivo daquelas atividades e o objetivo da interação para professor e alunos.

Para maior  clareza,  trazemos abaixo  um dos exemplos exemplares de Lins (2006),

talvez, o mais clássico (vide também em, LINS, 2012, p.25).  Trata-se de um dentre outros

episódios  que  Lins  reúne  como  meio  para  caracterizar  a  matemática  do  professor  de

matemática em diferença a matemática do matemático (a primeira inclui a segunda, mas não

se  limita  a  ela).  Através  de seus  episódios  Lins  argumenta  e  defende a  importância  dos

professores desenvolverem habilidade de ler seus alunos no lugar onde efetivamente estão,

aquele de onde dizem/fazem o que estão dizendo/fazendo e no qual  se poderia encontrar

coerências as enunciações deles (LINS, 2006). 

Neste episódio, Lins explica situar de um lado uma professora falando e dizendo coisas

com objetos/significados que tem a ver com matemática do matemático como propriedades,

princípios e operações, e de outro, alunos que conforme Lins, haviam sido introduzidos ao

tema das equações lineares através de um recurso didático, a “Balança de dois pratos”, mas,

que  a  professora  não  sabia.  Eles  operavam  falando  e  dizendo  coisas  com  objetos  e

significados  de  atividade  de  pesagem,  como  equilibrar,  acrescentar  e  retirar  massas,  etc.

(LINS, 2006)

The students  are working  on  simple linear  equations:  they have already
studied negative numbers and done well.  The teacher writes the equation
3 x+10=100  on the board:

T:       So, we can then say that 3 x=90 , right?

SS:     Right.

T:       ... and then we can say that x=3, isn’t it?

SS:     Yes, that’s right.

T:       So the solution to   3 x+10=100  is x=30…

The lesson is reaching its end, and the teacher gives the students a few other
equations  to  solve  for  the next  day, among them  3 x+100=10,  an
equation the teacher considers almost too easy for them. The next day, as
she ask the students for the solutions, a big surprise: not one student had
solved   3 x+100=10.  The  puzzled  teacher  ask  the  students  what
happened, and they say ‘but Miss Julia, that one can’t be …’ (LINS, 2006,
p.sn). [10th ICME/Invited Lecturer]
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Ao analisar este seu episódio, Lins (2006) enfatiza que por algum tempo, professora e

alunos  agem  como  se  falassem  sobre  a  mesma  coisa,  operando  com mesmos  objetos,

concordando, até que no processo surge um estranhamento recíproco:  3 x+10=100,  um

objeto que segundo Lins (2006), ambos designam pela mesma palavra “equação”, mas que

enquanto a professora está segura de que os alunos facilmente a resolveriam, estes alegam

“esta não dá”. 

Por fim, LINS (2006, p.sn).  [artigo digitado p/ 10th ICME/Invited Lecturer, 2006],

conclui:

The answer to this ‘puzzle’ should be clear by now: it is simply impossible to
have a scale balanced by putting three equal things and, say, a 100g weight
on one side, and only a 10g weight on the other one. That simply can’t be,
and this implies that students will do nothing about that problem, because if
it is not a scale-balance it is nothing or, at best, it is a string of numbers,
letter and other signs, and operations like ‘remove…’ do not apply to it

O episódio oferece imagem a um processo de comunicação no qual pessoas envolvidas

numa interação em sala de aula de matemática operam em campos semânticos diferentes,

produzindo  conhecimentos diferentes:  ao  passo  em que a professora crê no  que afirma  e

enuncia com base na justificação do princípio algébrico/aritmético da igualdade, os alunos

creem e afirmam o que enunciam com base na  justificação do  princípio  de equilíbrio  de

massas (peso) numa balança de dois pratos. Eles operam no interior de atividades diferentes: a

professora em sua atividade matemática e os alunos em atividade de pesagem. Todavia, eles

não experimentam diferença. Por algum tempo enquanto a interação segue, a diferença como

experiência escapa a todos e tudo se lhes passa como se estivessem falando da mesma coisa

quando enunciam as mesmas palavras (equação, retirar, repartir, etc.); como se estivessem se

comunicando, entendendo do que é que um e outro está falando; como se as justificações que

cada um tem para agir  como agiu fossem as mesmas,  como se estivessem operando num

mesmo campo semântico. Até que, subitamente o estranhamento acontece: 3 x+100=10  e

no impasse de algo que para os alunos é impossível de ser dito/feito e que para a professora

não é, esperançosamente, diferença como experiência pode acontecer abrindo caminhos a um

espaço comunicativo efetivo, ipso facto, um processo de negociação de significados ganharia

relevância à ação didática do professor com o objetivo de situar no jogo deste ou aquele

campo semântico, mais bem as regras implicadas de cada um e o quê em acordo a elas, pode

ou não  ser  dito/feito  lá  ou  cá;  e  mais,  em qual  se  gostaria  que  os alunos  avaliassem a

possibilidade de preferencialmente operarem em tal e qual situação.
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Mas, não só na interação que toma lugar em processos de comunicação oral/escrita –

como a que ocorreu a Freudenthal e seus colegas chineses, ao professor avaliando o trabalho

do aluno a partir de seus registros no exemplo de Borasi, a entrevistadora do aluno em teste de

avaliação externa a partir de seus registros ou a professora e sua turma resolvendo equações

no episódio de Lins – que a diferença como experiência poderia escapar; também no próprio

processo pelo qual vamos sendo internalizados por interlocutores. 

Um exemplo nos vem tacitamente de Lins (1999),  numa leitura que produzimos a

partir dos termos da enunciação de uma sua colega que num workshop sobre epistemologia e

educação  disse-lhe:  “Professor:  eu  queria  dizer  que  não  consigo  entender  esta  coisa  de

epistemologia e educação. Eu leio Piaget, e acho que está tudo muito bem. Leio Vygotsky, e

acho a mesma coisa. E nunca consigo entender para que serve”. (LINS, 1999, p. 75). 

Nossa leitura aí é, mais uma vez, diferença como experiência que escapa, mas desta

vez, não em atividade de interação posto que no MCS não existe interação propriamente dita

na leitura de livros (o autor do livro não está presente para alternar enunciações as do leitor),

mas diferença que escapa antes, no processo que gera condições a certo modo de produção de

significados e cria possibilidade a enunciação e interação em base dele, o de internalização de

legitimidades,  aqui,  admitido em atividades de leitura a partir  de livros com pressupostos

genéticos em Piaget (um interlocutor) ou com pressupostos histórico-culturais em Vygotsky

(outro interlocutor). 

Ao declarar que num ou noutro está tudo muito bem é plausível que a colega esteja

dizendo que cada qual é consistente em si mesmo, não se contradiz, mas a diferença como

experiência  de  antecipar  legitimidade  nos  pressupostos  de  Piaget  de  um lado  ou nos  de

Vygotsky de outro, emprestando a autoridade de cada qual para poder dizer outras coisas a

partir deles, coisas novas, que eles não disseram, por exemplo, valores e princípios de ações

didáticas legítimas implicadas de cada um, essa diferença, escapa. Evidência disso vem ao

dizer não saber ao que serve; tudo se passaria então como se as consequências políticas e

pedagógicas de, por exemplo, preparar, avaliar e usar recursos e materiais didáticos coerentes

aos  pressupostos  de  cada  uma  destas  teorias  de  desenvolvimento  intelectual,  não  fossem

muito distantes ou não existissem (“[...] está tudo muito bem. [...] nunca consigo entender

para que serve. ”). Como se as ações didáticas que deles se implicariam, fossem as mesmas.

Em Piaget a criança enquanto brinca, fala segundo ela; em Vygotsky a criança fala para

ela;  Em  Piaget  a  criança  aprende  porque  se  desenvolve  (Estágios  de  Desenvolvimento
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Cognitivo);  Em  Vygotsky  ela  se  desenvolve  porque  aprende  (Zona  Proximal  de

Desenvolvimento);  Em  Piaget  os  fundamentos  do  desenvolvimento  intelectual  são

centralmente biológicos; Em Vygotsky eles são centralmente histórico-culturais. Mas quando

a diferença escapa, ainda assim poderia vir a acontecer de se dizer coisas novas como quando

se funde Piaget a Vygotsky, “reunindo” seus pressupostos. É claro que isso pode ser feito,

tanto que o é,  como demonstra rápida busca na internet  por pesquisas em Tecnologias da

Informação e Comunicação na Educação Matemática, dentre outras. Mas, há de se reconhecer

na esteira dessa fusão, que já não se tem mais então, nem a Piaget e nem a Vygotsky como

interlocutores  e,  sim,  a  um  terceiro,  Piagotsky,  digamos,  e  há  que  se  aceitar  todas  as

implicações teóricas e práticas disso.

Neste estudo buscamos experimentar diferença em modos de produção, avaliação e

uso  de  recursos  e  materiais  didáticos  coerentes  aos  respectivos  pressupostos,  valores  e

princípios de algumas filosofias de educação matemática já  consolidadas na comunidade e

que caracterizam escolas de pensamento na Educação Matemática. 

Começamos assumindo dizer  uma filosofia de educação matemática em Freudenthal

porque trata-se de operar num e não noutro campo semântico. Situamos agora o sentido que

produz o termo filosofia no uso que fazemos dela na expressão uma filosofia.  Segundo Paul

Ernest, 

In  particular,  philosophy  is  about  systematic  analysis  and  the  critical
examination of fundamental problems. It involves the exercise of the mind
and intellect:  thought,  enquiry,  reasoning  and its  the results,  judgement,
conclusions and belief or beliefs. There are so many ways in which such
processes as well as the substantive theories, concepts and results of past
enquiry can be applied  to and within  mathematics  education.  (ERNEST,
2016, p.4)

Neste  estudo,  filosofia de  educação  matemática  em  Freudenthal  é  sobre  o  nosso

conhecimento que resulta da análise sistemática e exame crítico que Freudenthal produz a

problemas fundamentais da educação matemática à época: – o que é ou como é matemática,

ensinar matemática, aprender matemática e sua importância social. O foco de leitura está em

seus juízos, conclusões e crenças de educação matemática ou mais diretamente no conjunto de

pressupostos, valores e princípios que fabricam um mundo de educação matemática em seus

termos e do qual certos modos de produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos

vêm implicados. 
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Mas, é sabido desde sua contribuição ao Discussion Group 4 (DG4) –  Philosophy of

Mathematics Education, durante o 10º ICME, que Paul Ernest no seu “What is the philosophy

of mathematics education?” (ERNEST, 2004)37 adere a expressão “a filosofia de educação

matemática”.  Todavia,  em  Ernest  (2004)  isto  não  significa  interpretação  dominante  e

definitiva de uma explicação dada, mas um ensaio exploratório numa área de estudo.

Essa relativização do conhecimento sobre filosofia em Ernest que por nenhum meio é

absoluta38 afasta a hipótese de contradição em relação a optarmos por dizer de uma filosofia

de educação matemática. Por conseguinte, desde que pensemos com as noções do MCS em

significados e objetos sendo produzidos e enunciados em certa direção por um sujeito  do

conhecimento (o seu) no interior de uma atividade (ensaio exploratório) e num certo campo

semântico idealizado de uma área de estudo, ao dizer “a filosofia” em Ernest, é plausível que

se leia  uma, a exemplo, uma sua, objeto de sua atividade de ensaio; ou ainda, uma de um

grupo que opera num espaço comunicativo compartilhando interlocutores, legitimidades. 

Fortalece esse nosso argumento o episódio de Freudenthal e seus colegas chineses, e

de modo geral,  diferença como experiência que acontece entre participantes de grupos de

discussão,  palestras,  comunicações  orais,  mesas  redondas,  etc.  em eventos  da  área.  Por

exemplo,  nas  expressões  “psicologia  da  educação  matemática”,  “filosofia  da  educação

matemática”, se há diferentes compreensões do que seja “psicologia” ou “filosofia”, por certo

que haverá também desafios a  interação no processo  comunicativo  de um grupo, quando

alguém, que produz significado para “psicologia” ou “filosofia” de um modo, deseja saber do

que  é  que  outrem,  que  que  produz  de  outro,  está  falando  em relação  a  uma  prática  de

educação matemática. 

Efetivamente, a diferença como experiência não só acontece como interpõe o difícil

problema da comunicação  na diferença, quando sujeitos do conhecimento buscam interagir,

mas a operar em modos de produção de significado diferentes constituindo objetos (às vezes

sob mesmo nome: “realidade”, “fração”, “equação”, “filosofia”...), mas que são diferentes e

com os quais dizem/fazem o que estão dizendo/fazendo no interior de uma atividade; com

base  em  diferentes  legitimidades;  jogando  o  jogo  da  interação  em  campos  semânticos

distintos.  E se na interação a comunicação  na diferença é um problema difícil de tratar e

37 http://socialsciences.exeter.ac.uk/education/research/centres/stem/publications/pmej/pome18/PhoM_
%20for_ICME_04.htm
38 Ensaio é enunciação e, esta, segundo Lins (2012, p.17), “[...] é sempre feita na direção de um interlocutor,
isto é, há sempre pelo menos dois sujeitos cognitivos que compartilham um conhecimento. ”, que, por ter sido
enunciado, é verdadeiro ao menos ao sujeito que o produz e ao ser cognitivo que o antecipa à enunciação, seu
interlocutor.
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solver  just in time, com mais efeito o é, a própria comunicação sobre ou da diferença como

experiência de um sujeito do conhecimento, envolvido.

Nesse estudo, quando escrevemos a filosofia da educação matemática, em minúsculo,

estamos nos referindo a  uma filosofia de educação matemática na perspectiva de um modo

particular  de  produzir  significados  ao  objeto  “educação  matemática”  incluindo  outros:

“ensinar  matemática”,  “aprender  matemática”,  “material  didático”  (educação  matemática

envolve  então  os  processos  que  ocorrem  nas  atividades  diárias  em  salas  de  aula  de

matemática). Já ao escrever a Filosofia da Educação Matemática em maiúsculo, nos referimos

a uma das áreas ou linhas de investigação na região de inquérito da Educação Matemática

(Educação Matemática, área de conhecimento). 

Em síntese, a filosofia da educação matemática nos termos do MCS é sempre filosofia

de alguém,  isto  é,  do sujeito  do conhecimento (o seu) que a enuncia.  Neste sentido e em

particular, quando escrevemos uma filosofia de educação matemática em Freudenthal estamos

nos referindo ao nosso conhecimento sobre um outro, o de Freudenthal. Portanto, não se trata

de dizer aqui do conhecimento  de Freudenthal,  porque como no  MCS conhecimento é da

ordem da enunciação, o que ele disse ou quis dizer está perdido para sempre, só nos restando

nos debruçarmos sobre os resíduos de enunciação deixados inscritos por ele em sua obra, em

especial,  no seu  Revisiting Mathematics Education: China lectures  (1992) e  a partir  deles

produzirmos significado a uma filosofia de educação matemática em Freudenthal. 

Mas, para onde dirigir nosso “olhar” em nossa leitura ao seu livro? Isso só saberemos

a  posteriori. Por  hora,  basta  declarar  nossa  intenção  de  produzir  em  Freudenthal  um

interlocutor para que possamos ler recursos e materiais didáticos que hajam sido produzidos

nos termos de uma sua filosofia de educação matemática. Mas, então, o que envolve filosofia

de educação matemática?

Com base em Brown (1995) e na filosofia  de Schwab (1961) sobre a natureza dos

currículos  de  matemática  a  partir  de  quatro  “lugares  comuns  do  ensino”  (a  matéria,  o

aprendiz,  o professor e o  millieu  ou sociedade), ERNEST (2004, 201439, 201640) considera

filosofia  da educação matemática envolver além de uma filosofia  da matemática,  também

filosofia  de  aprendizagem matemática,  filosofia  de  ensino  de  matemática  e  filosofia  da

39 Ernest, P. (2014). The philosophy of mathEmmatics education: Stephen Lerman’s contributions. In P. Gates 
& R. Jorgensen (Eds.), Shifts in the field of mathematics education, Stephen Lerman and the turn to the social 
(pp. 203–213). Singapore: Springer-Verlag.
40 http://www.springer.com/gp/book/9783319405681 [pré-publicação do TSG 53 - Philosophy of Mathematics 
Education, 13th ICME, 2016]
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sociedade em relação a matemática e educação matemática. Em Ernest (2004), encontra-se a

proposta do autor nos termos de quatro indagações lato sensu: o que é matemática; como ela

se relaciona a sociedade; o que é aprender matemática e o que é ensinar matemática.

Entorno  delas,  Ernest  (2004)  formula  uma  série  de  sub  questões  stricto  sensu

formando quatro  clusters  que segundo este autor, a Filosofia da Educação Matemática teria

para  endereçar.  Por  fim,  acrescenta  um  quinto,  com  sub  questões  a  serem  também

endereçadas e  que diz  respeito  a  epistemologia da Educação Matemática  como região de

inquérito: qual é o estatuto da Educação Matemática como área de conhecimento.41

Decidimos  manter  conosco  os quatro  primeiros  clusters de questões  propostos em

Ernest (2004) para lembrar os objetos que envolvem uma filosofia de educação matemática.

Eventualmente, aqui e ali, em nossa leitura ao China Lectures, eles se constituiriam para nós

em nossos processos de produção de significados na forma de crenças-afirmações junto com

justificações explícitas em Freudenthal, a caracterizar aspectos de como é matemática, ensinar

matemática, aprender matemática ou relacionar matemática com o meio de ensino (incluindo

produção, avaliação e uso de materiais didáticos) ou à sociedade (educação matemática) em

nossa  leitura  de  uma  filosofia  de educação  matemática  em Freudenthal.   De  novo,  só  a

posteriori saberíamos.

E assim, partindo do China Lectures lançamos a nós mesmos em atividade de leitura a

constituir um interlocutor em Freudenthal para que pudéssemos escolher e dizer de recursos

ou materiais  didáticos  que  houvessem sido  produzidos  em seus  termos.  É  bom lembrar,

enfatizar: esta seção é parte de um estudo maior  em que, deliberadamente,  nos propomos

experimentar  diferença  em modos  de  produção,  avaliação  e  uso  de  recursos  e  materiais

didáticos a partir de valores, princípios e pressupostos de filosofias de educação matemática

que  os  implicam  produzidos  em  campos  semânticos  diferentes.  Nessa  seção,  um  em

Freudenthal.

***

Seguimos  agora  a  oferecer  ao  leitor  uma  imagem do  processo  pelo  qual,  fomos

produzindo em Freudenthal um interlocutor. E o fazemos, como se fosse sobre tela, a primeira

imagem borrada de um quadro que vai surgindo aos poucos, na experiência mesma de sua

produção. 

41 Vide Journal on Philosophy of Mathematics Education (n.18, 2004) em http://www.ex.ac.uk/~PErnest/ . 
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Enquanto avançávamos naquela referida leitura tínhamos em mente a segunda questão

que nos formulamos; crescia uma demanda por conhecer recursos e materiais didáticos que

houvessem  sido  desenvolvidos  nos  termos  daquele  quadro  de  referência  teórico  que

Freudenthal  oferecia  enunciar;  ele  mesmo  embora  nos  dando  a  ler  valores  e  princípios

didáticos do que seria em seus termos uma educação matemática moderna diferente daquele

objetivismo  tradicional  da  escola  básica  holandesa  a  época,  não  os  materializava

desenvolvidos em recursos e materiais didáticos. Mas, isso se justifica. 

Ali, no China Lectures, Freudenthal declara (p. xi), que sua intenção era a de revisar,

selecionar e fundamentar, eliminar contradições,  oferecendo mais clareza e materialidade a

sua visão de educação matemática.  Assim,  os exemplos que encontrávamos ali produzidos

eram de outro caráter; funcionavam como recursos a tornar mais claras as noções de educação

matemática  que  ele  fora  tecendo  d’outrora  –  atividade  matemática; matematização;

reinvenção guiada; inversão anti-didática; etc.42

Em consequência,  começamos a adiantar buscas por publicações correlacionadas ao

quadro  teórico  de  referência  em Freudenthal  e  sob  critério  de  estudos  de  pesquisa  ou

desenvolvimento que tratassem da produção de recursos e materiais didáticos fundamentados

na EMR. 

Prospectando em seu acervo, Lins localiza o livro de Treffers (1987)43. Encontramos

apresentados nele, seis protótipos de materiais que haviam sido produzidos nos anos 1970 e

início  dos  1980  pela  equipe  Wiskobas do  IOWO44.  A questão  que  esta  equipe  buscava

responder era, em (TREFFERS, 1987, p.8)

How should mathematics education goals be described to someone
who is not, or is insufficiently, acquainted with this type of education? 

O motivo pelo qual aquelas atividades haviam sido produzidas estava claro – descrever

objetivos de educação  matemática  a  educadores não-matemáticos.  Por que seria  relevante

42 Adiante, em subseção específica enunciamos essas noções constituindo aquele um núcleo em relação ao qual 
produziremos significado em nossa análise sobre recursos e materiais didáticos produzidos em suas bases.
43 Treffers, A. (1987) Three dimensions: A Model of Goal and Theory Description in Mathematics Instruction –
The Wiscobas Project. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company.
44 Por ora adiantamos que “WISKOBAS” segundo Treffers (1991) designa um tipo particular de matemática no
ensino primário holandês (crianças de 6 a 12 anos, entre 1º e 7º ano).  “IOWO”, por sua vez, é o nome que
designa o Instituto para o Desenvolvimento da Educação Matemática, instituído em 1971 na Universidade de
Utrecht, sob direção de Freudenthal, no horizonte do cenário político e educacional do movimento de reforma da
Matemática Moderna na Holanda e outros países. Adrian Treffers e Fred Goffree estiveram entre os primeiros
membros do IOWO. 
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formular esta questão à época?  No momento apenas atividades em si mesmas eram foco de

nossa atenção.   

Mas,  conhecer  uma  variedade  mais  estendida  de  recursos  e  materiais  didáticos

concebidos nos termos de Freudenthal para a EMR, que nos permitisse reconhecer nalgum

dos protótipos de Treffers um paradigma exemplar a nossa produção de uma leitura plausível

dele  em Freudenthal  e  que fosse  de bom alcance aos valores e  princípios  da EMR,  nos

pareceu necessário.

Passamos  então  a  revisão  de  publicações  existentes  em  anais  de  congressos

internacionais.  Em especial,  Psychology on Mathematics Education (PME) e  International

Congress on Mathematics Education (ICME), a partir  de 2000.  Apesar dessa tentativa de

recorte temporal,  as bibliografias dos artigos nos remetiam para atrás no tempo – desde o

paulatino surgimento da EMR, em 1960 – em especial,  artigos publicados no  Educational

Studies in Mathematics (periódico criado por Freudenthal, em 1968, que alcançou visibilidade

internacional como meio a discussão de temas relacionados ao ensino e a aprendizagem de

matemática). 

Neste processo de idas e vindas, em algum momento (não se sabe bem a partir de qual

grão  se  faz  o  monte),  artigos  de  comunicações  e  palestras  de  Marja  Van  den  Heuvel-

Panhuizen,  Paul  Drijvers  –  ambos  membros  do  Freudenthal  Institute  for  Science  and

Mathematics  Education,  Utrecht  University,  e  Koeno  Gravemeijer  mostraram-se  âncora a

nossa revisão; em cada nova busca eles apareciam com recorrência e enquadrados ao critério. 

Essas  buscas  e  encontros  com autores  correlacionados  a  EMR  e  as  leituras  daí

decorrentes iam desde já  nos internalizando  a novo interlocutor, Freudenthal,  posto que a

descoberta  gradual  e  sistemática  de  trabalhos  que  atendiam ao  nosso  critério  corria  em

paralelo a nossa leitura dele e, de certo, modo a antecipava. 

Nossas  experiências  e  conhecimentos  sobre  os  de  Heuvel-Panhuizen,  Drijvers  e

Gravemeijer no seu desenvolvimento de materiais curriculares envolvendo números naturais,

inteiros,  frações,  etc.  fundamentado em valores e  princípios da EMR,  foi  nos adiantando

esboços e já  viabilizando nos dar lê-los  prima facie,  encarnados num modo particular  de

produzir e desenvolver recursos e materiais didáticos com legitimidade em Freudenthal e os

quais, no momento mesmo de sua concepção já os implicava coerentes. 
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Também, e aos poucos, tornava-se mais evidente que os exemplos no livro de Treffers

(1987) –  materiais matemáticos, como ele os refere – nos ofereciam rica oportunidade de

análise uma vez que foram concebidos para dar ao leitor experienciar na prática – resolvendo

problemas, lendo explicações e recebendo feedback – o tipo de educação matemática apoiado

pelo quadro de referência teórica do Wiskobas45. Também, porque eram mais intensos, isto é,

um único tema e muitas oportunidades aos professores e  seus alunos produzirem relações

matemáticas,  num  dos  casos,  entre  grandezas  (distância,  superfície,  capacidade,  massa,

densidade, tempo etc.).

Os exemplos de Heuvel-Panhuizen, Drijvers e Gravemeijer, apesar de a limitação de

espaço em artigos naturalmente oferecer menor alcance ao tipo de análise que pretendíamos,

ainda assim, no seu conjunto foram mais extensos o que nos deu ilustrar em paralelo aquele

modo particular de concepção de materiais para educação matemática que liamos em Treffers.

Em Heuvel-Panhuizen (2000)46,  as  várias  concisas  atividades  ali  apresentadas  nos  davam

experimentar  uma  impressão  geral sobre  princípios  didáticos  da  EMR materializados  em

concepções de atividades. Eram desenvolvidos sempre entorno de uma temática. O tema do

Restaurante, a exemplo, com produção de cardápio ilustrado com preços e produtos e as ações

didáticas nele implicadas junto a crianças de 6 e 7 anos, fora concebido a que elas pudessem

interagir, imaginar e experimentar produzir relações entre preço unitário e unidades vendidas

(pensamento  proporcional  e  seus  desdobramentos)  o  que  faziam “naturalmente”,  guiadas

pelas perguntas da professora. 

O valor de concisão e variedade daquelas atividades esteve, numa mão, em antecipar à

nossa leitura em Freudenthal (que, como dissemos, corria em paralelo) valores e princípios da

EMR,  e  na  outra,  a  nos  gerar  condições  para  lê-los  implicados  ao  desenvolvimento  de

atividades na perspectiva de um certo modo de produção de recursos e materiais didáticos

para a educação matemática (no caso, em escolas primárias – crianças de 6 a 12 anos – na

Holanda).

Lentamente começávamos a produzir um imaginário de ações didáticas implicadas ao

uso destes materiais em sala  de aula  de matemática e que, por natureza deste estudo, só

poderia ser uma sala de aula ficcional. Bem adiante, isso se esclarecerá. 

45 É bom lembrar com Treffers (1987), que o Wiskobas começou como projeto elaborado em 1968 para reforma
curricular  do  ensino  de  aritmética  nas  escolas  primárias  holandesas  e  a  partir  de  1971,  passou  a  ser
decisivamente influenciado pelas ideias de educação matemática de Freudenthal.
46 Van den Heuvel-Panhuizen, M. Mathematics education in the Netherlands: A guided tour. Freudenthal 
Institute Cd-rom for ICME9. Utrecht: Utrecht University, 2000.
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Como leitores de Heuvel-Panhuizen, Drijvers e Gravemeijer e do próprio Freudenthal

no  China Lectures, íamos aos poucos produzindo nosso  conhecimento de  um Freudenthal

“idealizado”, como diria Lins (2012)47, por tratar-se não do conhecimento de o  Freudenthal

mas,  na  posição  de  sujeitos  do  conhecimento  de  um  outro,  da  produção  do  nosso

conhecimento  sobre  o  dele.  De  outro  modo,  esperançosamente,  Freudenthal  diria  o  que

diremos  nesse  estudo  em nossa  análise  ao  modo  de  produção  de  um material  didático

produzido nas bases da EMR. 

No que diz respeito a outras publicações correlatas à obra de Freudenthal, o título The

Legacy of  Hans Freudenthal editado  por  Leen Streefland  (Freudenthal  Institute,  Utrecht,

Netherlands) e publicado pela Kluwer em 1993 – inestimável fonte de consulta – nos deu

experimentar,  como se fosse,  imagens  em movimento  da  vida  e  obra de  um Freudenthal

constituídas  em  enunciações  de  colegas  e  colaboradores  que  com  ele  conviveram  em

diferentes épocas, no acontecimento de sua história enquanto acontecia: Josette Adda, Fred

Goffree, Adrian Treffers, Leen Streefland, Henk Bos, Van Est, De Lange e Christine Keitel

são  reunidos  neste  livro,  que  resulta  da  reedição  de  artigos  do  Educational  Studies  in

Mathematics, número 25, volume 1-2, publicados no mesmo ano. 

Durante essa leitura, reminiscências de memória se nos apareciam compondo um certo

cenário  acontecendo  ao  mesmo  tempo  em  que  líamos  as  narrativas  dos  autores  sobre

Freudenthal e sua obra. Um cenário que não constava nelas, mas que nos surgia delas e nos

constituía como que em holografia,  pertencidos ao contexto histórico, econômico, social e

político-educacional do mundo no século XX, 1905 – 1990, o período em que Freudenthal

vivera. Ali o situávamos. Na narrativa de Van Est (1993), por exemplo, de que aos 18 anos

Freudenthal  matriculara-se  no  Instituto  de  Ciências  da  Universidade  de  Berlin  (1923),  o

víamos no período pós-guerra de uma Alemanha em reconstrução. Assim nos atravessavam

cenas ao longo da leitura e, por motivos que nos escapa, aqui e ali, lembrávamos dos períodos

de conflitos geopolíticos mundiais, do paulatino surgir de instituições internacionais para paz,

desenvolvimento social e econômico no mundo, e para o que “educação para todos” seria

como que sine qua, non: 

- I  Guerra Mundial (1914-1918), Tratado de Versalles (1919) e criação da Liga das

Nações (1920);

47 LINS, R.C. O modelo dos campos semânticos: estabelecimentos e notas de teorizações. In: Modelo dos 
campos semânticos e educação matemática: 20 anos de história. Cláudia Laus Angelo et al (orgs.). São 
Paulo:Midiograf, 2012 (pp. 11-30).
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- A Grande Depressão econômica (1929-1939); 

- II Guerra Mundial (1939-1945), o desenvolvimento da bomba atômica e a rosa em

Nagasaki e Hiroshima;

- O Plano Marshall para recuperação da Europa, a criação da Organização das Nações

Unidas ONU (1945) a garantir paz no mundo, direitos humanos, desenvolvimento social e

econômico, etc.;

- A criação da União das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO

(1946), para assegurar paz mundial por educação, ciência e cultura a todos; 

- A criação da Organização Europeia para Cooperação Econômica, OECE (1948); a

Guerra Fria  (1947-1991)  e  a  corrida armamentista  e  de domínio  aeroespacial dos EUA e

URSS;

-  O lançamento  do  Sputnik  (1959)  pelos  russos  e  a  demanda  dos  americanos  por

atualização dos currículos de Matemática e Ciência nas escolas para o futuro tecnológico e da

pesquisa;

-  A substituição  da  OECD pela  Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento

Econômico, OCDE (1961); 

-  Os  movimentos  de  reforma  curricular,  a  Matemática  Moderna  (1960-1970)  e  o

impacto  das  pesquisas  empíricas  de  Piaget  para uma  teoria  de aprendizagem e  currículo

construtivistas;

- A chegada da Apollo 11 a lua pelos EUA (1969); 

-  A  falência  da  Matemática  Moderna  (1970-1980),  críticas  ao  método  clínico

piagetiano e início da publicação em inglês e espanhol de estudos soviéticos de Psicologia

Social (1975) - Vigotsky, Luria, Leontiev, Davidov, etc.; 

- O surgimento da ideia de testes educacionais externos, nacionais e internacionais, em

estudos comparados sobre resultados de estudantes em Ciência e Matemática (anos 1970); O

desdobre disso (TIMSS, PISA, anos 1990) e impacto nos currículos das escolas em diversos

países (Common Core, EUA; BNCC, Brasil; etc.)

Situávamos a nós mesmos durante as leituras de modo mais consistente no espaço e no

tempo a produzir um interlocutor em Freudenthal – direção na qual buscamos enunciar nossa
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análise.  Ao cabo delas,  tínhamos a sensação de haver estado presentes, como se fosse, em

atividade de seminário que houvesse sido organizado em homenagem póstuma a vida e obra

de um matemático acadêmico cujo intenso engajamento e protagonismo de ideias em questões

relacionadas ao ensino e a aprendizagem de Matemática fora propulsora a região de inquérito

da Educação Matemática: Hans Freudenthal. 

No título do artigo  “Une lumière s’est éteinte: H. Freudenthal - Homo Universalis”,

Josette  Adda  (1993)  já  nos  antecipa  ler  em Freudenthal  um  ser  humano  universal nos

produzindo  nele  como  homem  de  trânsito  em  várias  culturas,  de  vasto  conhecimento

(matemática,  filosofia,  história  da matemática,  educação  matemática  e  outros);  humanista

comprometido com o projeto de paz no mundo (II guerra mundial, 1939-1945); acadêmico de

multíplice  publicação  nos  campos  da  Matemática  e  da  Educação  e  que  reivindicava

“educação matemática para todos”. Para esta autora, a maior característica de Freudenthal era

a de um homem sem fronteiras. Segundo (ADDA, 1993, pp.9-10),

J’ai  repris  em  titre  l’expression  ‘Homo  Universalis’ dont  l’a  qualifié  le
président  de  l’Université  d’Utrecht  lors  des  cérémonies  d’ouverture  de
l’Institut  Freudenthal;  je trouve qu’on ne peut rendre mieux sa principale
caractéristique: um homme véritablement sans fronteires, ouvert à toutes les
cultures, aimant citer Joyce, Goethe ou Platon; tolérant à tous les points de
vue  philosophiques,  c’était  um  authentique  descendant  de  l’Esprit  des
Lumières et il lutta toute sa vie contre tous les obscurantismes. 

Adda (1993) nos produz nele ainda  como pessoa de grande erudição  na  literatura,

arquitetura,  pintura; um poliglota que dominava holandês,  alemão, russo, hebraico, inglês;

alguém que até o fim da vida não abdicara aprender, produzir e publicar na área. De fato. 

Nascido em 1905, em  Luckenwalde,  na Alemanha, Freudenthal vai aposentar-se na

Universidade de Utrecht, Holanda, em 1975. Segundo Adda (Ibid), naquele ano registra-se no

feestboek48 de seu aniversário 380 títulos de produções que ele publicara. Mas quais? 

Nas  últimas  páginas  do  Revisiting  Mathematics  Education:  China  Lectures

(FREUDENTHAL, 2002, pp.189-197) há uma lista de 201 títulos de livros, artigos, palestras,

editoriais, produzidos por Freudenthal sobre educação matemática, publicados no período de

1948 a 1990. Grosso modo, surge ali uma nossa primeira visão de conjunto às suas produções;

uma ideia geral dos temas que tratara ao longo da vida; uma iniciação aos problemas de

educação matemática na Holanda e outros países aos quais ele demandava responder, e que

entendíamos, situados nos contextos políticos e econômicos que atravessaram sua vida. 

48 Literalmente “livro-festa”.



172

Podemos  dizer  já  ao  leitor  sobre  esse  um autor  Freudenthal  ao  qual,  como  seres

cognitivos,  íamos sendo pertencidos enquanto líamos e traduzíamos, no mais das vezes do

alemão e do holandês (mas também, do italiano, inglês, francês, polonês,  sueco, espanhol,

bósnio), os títulos daquelas produções descritas nas últimas páginas do China Lectures; isso

mesmo deu-nos sentir o fôlego ao volume de produções, bem como, o alcance do trabalho de

Freudenthal ao redor do mundo. 

A Tabela 1 abaixo, contém nossa tradução aos títulos das publicações de Freudenthal

sobre educação matemática contidas no  China Lectures (pp.189-197)  e  que se referem ao

período de 1948-1990. Sessenta delas foram produzidas entre 1946-1975 período em que

exercera suas funções como pesquisador e professor efetivo da Universidade de Utrecht. As

demais, ulteriores a 1975, foram produzidas durante o período de aposentadoria e até o final

da vida, em 1990. 

TABELA 1 – Tradução e adaptação da lista de publicações de Hans Freudenthal sobre

educação matemática (1948-1990) contida no final do China Lectures (1992).

Visão algébrica e analítica do conceito de número (1948). Educação matemática pode contribuir à educação

da mente? (Debate com T.Ehrenfest, 1951). Conceitos e axiomática em matemática e física (1955). Iniciação à

Geometria ao estudante de Matemática (1956). Relações entre o ensino secundário e o ensino universitário,

(1956). Formação de Professores (Inovação, 1956) Tradição e Educação, (1957) Relatório sobre métodos de

iniciação à Geometria (Comissão de educação Matemática, 1958). Relatório sobre um estudo comparativo de

métodos  de  iniciação à  geometria  (1959).  Um estudo comparativo internacional  sobre  os  resultados  dos

estudos  matemáticos  de  alunos  (1959).  Lógica  como  método  e  como  matéria,  (1960).  Tendências  em

matemática  moderna, (1962). Relatório sobre as relações entre a Aritmética e Álgebra, (1962). Ensino de

matemática moderna ou ensino moderno matemática? (1963). O que é axiomática e que valor educativo pode

ter  (1963).  O papel  da  intuição geométrica  na  Matemática  Moderna (1964)  A geometria  na  Matemática

moderna (1966). Comentários sobre o método axiomático em sala de aula (1966). Funções e notações, (1966).

Por  que ensinar  matemática,  de  modo a  ser  útil?  (1968) Painel  de discussão Educ.  Stud.  Math.  (1968).

Integração ou a fonte, Educ. Stud. Math. (1969). O conceito de integração no Congresso Varna, Educ. Stud.

Math (1969). As cintas e diagramas de Venn, Educ. Stud. Math. (1969). Para além da Formação/ treinamento

de Professores de Matemática,  na  Holanda,  Educ. Stud.Math (1969).  Um  colóquio com professores  num

Curso sobre Conjuntos e Lógica, Educ. Stud. Math. (1969) (ed.) Relatório ICMI sobre concursos matemáticos

no ensino secundário (1969).  Novas  tendências  no ensino da  matemática  (1969).  Alocução ao Primeiro

Congresso Internacional de Ensino de Matemática (1970). Conjuntos em Educação (1970). Os Objetivos do

ensino de Probabilidade, o ensino da Probabilidade e Estatística (1970). Introdução (Novas Tendências em

Matemática. Ensino II, UNESCO) 1970. Um curso de geometria (Novas Tendências em Matemática. Ensino

II), UNESCO, 1970.  A linguagem matemática. OCDL (Rem. SEM. Internat. E.Galion, Royaumont 1971).

Geometria entre o diabo e o mar profundo, Educ. Stud. Math. (1971). Comentários sobre a nomenclatura,
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(1972).  Outra  nomenclatura,  (1972).  Estratégia  de  renovação da  educação  matemática  (Contribuições  ao

ensino de matemática, 1972). A lei empírica dos Grandes Números, ou a estabilidade de Frequências, Educ.

Stud.  Math. (1972).  O que significa  Grupo em Matemática  e o que eles devem significar  em Educação

Matemática  (Acontecimentos  em  Educação  Matemática,  Proceedings  do  II  Congresso  Internazional  em

Educação  Matemática  de  1973.  Matemática  como  uma  tarefa  educacional,  Reidel,  Dordrecht.,  1973.

Matemática na escola primária, didática d. Math 1 (1973). Nomenclatura sem fim, Euclides 49 (1973). Os

níveis  de  aprendizagem  dos  conceitos  de  limite  e  continuidade  (1973).  A escola  secundária  (1973).

Probabilidade e Estatística na escola. (1974). As etapas do processo de aprendizagem e o grupo heterogéneo

de aprendizagem (1974). O cerne do  design de curso em Probabilidade (1974). Educação ou Matemática a

serviço  da  educação  matemática,  (1974).  Você  sabe  grego  pai?  (As  aulas  de  matemática  5  (1974)).

Determinação  de  Objetivo  no  ensino  da  matemática  (1974).  Significado  e  importância  da  educação

matemática. ZDM (1974). Pesquisa Soviética no ensino de álgebra para as classes mais baixas do Elementar

(1974).  Um  estudo de pesquisa  comparativa  internacional  sobre desempenho matemático,  (1975).  O que

geometria? (1975). Um estudo comparativo internacional sobre compreensão dos escolares (1975). O conceito

de probabilidade como matemática aplicada, (Les aplicações nouvelles des mathématiques et l'enseignement

secondaire,  conferência  CIEM,  1973  (1975).  Guiando  Baastian  (1975).  Relatório  do  debate  de  sábado,

12.04.1975,  entre  madame  Krgowska  e  senhor  Freudenthal.  (1975).  Resultados  de  alunos  comparados

internacionalmente  (1975)  Resultados  de  alunos  em  Ciência  comparados  internacionalmente  (1975).

Problemas didáticos relacionados a linguagem (1975). Variáveis: comentários sobre pedaço no caso T.S do

Grande (1976). O laboratório de Bastiaan (1976). Falsificação ou conversa quantitativa? (1976). Estudo de

desempenho:  como são afetados pela  professora? (Relatório Colemann, 1976).  Réplica, (1976).  Educação

Matemática no ano de 2000 - discurso de despedida IOWO 14 de agosto de 1976. Anotações com anotações -

Faça perguntas: ensinar os alunos na natureza (1977). Criatividade, Educ. Stud. Math. (1977). O experimento

de Bastiaan sobre o princípio de Arquimedes, Educ. Stud. Math (1977). Fragmentos (O ensino de matemática,

1977). Fenomenologia Didática: comprimento (O ensino de matemática, 1977). (Revisão com J. van Bruggen)

"A Psicologia das habilidades matemáticas em escolas de crianças” por V.A.Krutetskiï (1977). (revisão, com J.

van Bruggen) 'Estudos soviéticos na Psicologia da Aprendizagem e Ensino da Matemática, vol.1-6, ed. por

J.Kilpatrick e I.Wirszup " (1977). A semântica dos pedaços (Estudos pedagógicos, 1977). Desenvolvimento

Cognitivo: crianças observadas, Prov. Utrecht Genoot - Formação de professores - Uma filosofia experimental

Educ. Stud. Math. 1977). A semântica do termo “modelo”: semântica nas Ciências, (1978). Bastiaan mede seu

mundo (Pedomorfose, 1978). Alocução para a Primeira Conferência dos IGPME, grupo internacional sobre

PME, 29 de agosto de 1977 Educ. Stud. (1978). Educação matemática moderna? Boa educação matemática,

(1978). Capinar e Semear - um prefácio para uma Ciência da Educação Matemática, (1978). Mudança em

Educação Matemática desde o final dos anos 1950:  Ideias e Realização (relatório ao ICMI, Ed.Est.Math,

1978). Um professor de matemática deveria saber algo sobre história da matemática? (ZDM, 1978). Prefácio a

uma  ciência  do  ensino  da  matemática,  (1978).  Lições  sábias  da  ciência  soviética  (1979).  Estrutura  da

matemática  e  estruturas matemáticas  – uma  análise  educacional,  (estudos  pedagógicos,  1979).  Conversa

introdutória  ao Congresso  Internacional...,  1976,  (1979).  Construir,  refletir:  evidência  no ponto  de  vista
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fenomenológico, (1979). Como o pensamento reflexivo se desenvolve? (Conferência IGPME, 1979). Modos

de relatar  sobre  pesquisa  empírica  em  Educação,  (Ed.  Stud.  Math,  1979).  Matemática  como pedagogia,

(1979). Matemática nova ou nova Educação? (1979). Pacote de exames, dor de dente e matemática (1980).

Pesquisa em Educação (Pedomorfose, 1979). IOWO – Matemática para todos e alguém, (1980).  O que é

pesquisa em Educação (1980). Legitimidade na educação cognitiva (IOWO, 1980). Crianças e matemática:

didática  da  descoberta  e  constatação – Matemática  na  escola  primária  (1981).  Os  maiores  problemas da

educação matemática (Ed.Est.Math, 1981). Área do ponto de vista fenomenológico (1981). Relatórios sobre

pesquisa  educacional  empírica  em  nosso  país  (1981).  Escadas  rolantes  (1981).  A matemática  que  nos

interessa:  IOWO  (1981).  O  que  é  isto  subtrair  com  a  mão?  (1982).  Medir  e  calcular  ângulo  (1982).

Matemática: uma mentalidade (1982). Criança e matemática (1982). Eu era mãe e eu ia as compras (1982).

Diferenciais: sim ou não? E se sim, como? (1982). Confiabilidade, validade e relevância (Educ. Stud. Math.

1982). Uma visão do nosso processo educacional (1982). Da rota mais curta (1982). De fato um problema

antigo (1982). O desenvolvimento do pensamento matemático de 10 a 14 anos de idade (1982). Caminhos

mais curtos em superfícies curvas, (1983). Onde a geometria começa? (1983). Por quê da geometria no ensino

primário? (1983). Desconhecido e Indefinido (1982). Isso é o que você vai ver! (1983). Inicie uma segunda

estimativa... (1983). A fenomenologia didática de estruturas matemáticas (1983). Maçãs e peras - Matemática

e  Psicologia  (1983).  Heuristics,  um  singular  ou  um  plural?  (1983).  Como o  pensamento  reflexivo  se

desenvolve? (1983).  Computação:  ainda há ensino da  matemática? (1983).  Língua materna e matemática

(1983). Memorizar (1983). O fracasso dos pilotos (1983). Em todos os níveis: geometria! (1983). Pesquisa e

ensino: exemplos e condições (1984). Formação de professores primários (1984). Qual é a idade do capitão?

(1984). Aprender e aplicar matemática (1984). CITO - Aprender as chaves dos objetivos alvejados (1984). O

cálculo do líquen da árvore (1984). Quão precisa é a matemática? (1984). Na perspectiva do OW&OC (1985).

O que é e pode ser provado (1985). A filosofia implícita da história da matemática e educação (1985). Lógica

(1985).  Estrutura  científica  e  estruturas científicas e  seu  relacionamento para  a aula  (1985).  Força-tarefa

matemática – memórias (1985). Lemen, uma terra inexplorada (19?). “Por que 4<9”, sem mesmo estremecer?

(1986).  Princípios  didáticos  no ensino da  matemática  (aspectos da  matemática  e  suas aplicações,  1986).

Álgebra na escola primária? (Ensinando matemática, 1986). Fraturas (Ensino da matemática,1986).  Revisão

de: Yves Chevallard, La transposition didactique... (Ed. Stud. Math, 1986). Estruturas científicas e estrutura

da ciência - o que significam no desenvolvimento cognitivo e no ensino? (1986). O que prova o desenho?

(Ensinando matemática, 1986). Geometria, de “eu vejo isso como” para “como eu sei?” (1987). 10 anos de

desenvolvimento curricular, 1975-1985 – a educação matemática (com F. Goffre, 1987). Teoria (Bildung) para

o ensino da matemática (1987). Matemática: começando e permanecendo na realidade (ICME, 1985)(1987).

Pesquisa  para  o  desenvolvimento,  pesquisa,  desenvolvimento,  (1988).  Construtivismo:  contrução,

reconstrução,  invenção,  descoberta.  (ZDM,  1988).  Contagem  Regressiva  (1988/9).  Pagar  menos  (1988).

Revisão de: A. Streun, Educação matemática heurística – relatório de uma experiência educacional, (1989).

Observando o ensino (1989). Funções seno (com S. L. Kemme) (1989). Fenomenologia matemática (1989).
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Para fundamento didático a educação ambiental em sala de aula (1990).

FONTE: Traduzido e adaptado de FREUDENTHAl, H.  Revisiting Mathematical  Education: China Lectures.
A.J. Bishop (ed), Mathematics Education Library, v.9, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 189-
197.

Já  no  Hans  Freudenthal:  Selecta  editado  por  Tonny  Springer  e  Dirk  van  Dalen

(departamento  de  matemática  da  Universidade  de  Utrecht)  e  publicado  em  2009  pela

European  Mathematical  Society,  lista  bibliográfica  (pp.  645-652)  que contém 131 artigos

técnico-matemáticos e mais 10 livros produzidos também nessa área por Freudenthal entre

1931-1978; para a maior parte, em alemão e holandês, mas também francês, italiano e inglês.

Desta lista, o livro reúne e apresenta na íntegra coletânea de 41 trabalhos, alguns comentados,

outros não, e que na opinião dos editores são as maiores contribuições de Freudenthal ao

desenvolvimento da Matemática. A Tabela 2 contém abaixo nossa tradução aos títulos dos

artigos dessa coletânea, adaptada em ordem cronológica a partir do índice da referida obra.

TABELA 2 – Tradução de títulos de artigos técnico-matemáticos de Hans Freudenthal (1931-

1977) contidos no índice do Hans Freudenthal: Selecta (2009).

Sobre  fronteiras  de  espaços  topológicos  e  grupos  topológicos  (1931).  Alguns  teoremas  sobre  grupos

topológicos  (1936).  Grupos  topológicos  com  um número suficiente  de  funções  quase  periódicas  (1936).

Módulos  parcialmente  ordenados  (1936).  Sobre  operadores  hermitianos  semi  limitados  e  continuados  de

Friedrich (1936). Para conceito intuicionista de espaço (1936). Para interpretação intuicionista de fórmulas

lógicas (1936). Desenvolvimento de espaços e grupos (1936). Anéis de corte de Alexander e Gordon e seu

isomorfismo (1937). Sobre as classes de esferas de imagens – grandes dimensões (1937). A topologia dos

grupos de Lie como fenômeno algébrico (1941). Sobre as fronteiras de espaços e grupos discretos (1945).

Sobre  o  grupo  excepcional  E7  (1951).  Oitavas,  grupos  de  exceção  e  geometria  oitava  (1953).  Sobre

características invariantes de grupos semi-simples (1953). O grupo excepcional E8 (1953). Sobre geometria

plana oitava (1953).  Para calcular  os caracteres de grupos semi-simples de Lie I  (1954). Para calcular  os

caracteres de grupos semi-simples de Lie II (1954). Relações de E7 e E8 para o nível oitava I (1954). Relações

de E7 e E8 para o nível oitava II (1954). Relações de E7 e E8 para o nível oitava III (1955). Relações de E7 e

E8 para  o  nível  oitava  IV (1955).  Novas  versões  do problema do espaço Riemann–Helmholtz-Lieschen

(1956). Para calcular os caracteres de grupos semi-simples de Lie III (1956). Esboço de um projeto de uma

língua cósmica (1957). Sobre história dos fundamentos da Geometria (1957). Para classificação de grupos de

Lie simples (1958). Relações de E7 e E8 para o nível oitava V (1959). Relações de E7 e E8 para o nível oitava

VI (1959). Relações de E7 e E8 para o nível oitava VII (1959). Relações de E7 e E8 para o nível oitava VIII

(1959). Relações de E7 e E8 para o nível oitava IX (1959). Geometria simplética e meta-simplética (1962).
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Relatório sobre a teoria dos níveis elípticos de Rosenfeld (1962). Relações de E7 e E8 para o nível oitava X

(1963). Relações de E7 e E8 para o nível oitava XI (1963). O problema do espaço de Helmond-Lie com

métrica indefinida (1964). Grupos de Lie na fundação da Geometria (1964).
FONTE: Traduzido e adaptado do  Hans Freudenthal:  Selecta. Tonny A.  Springer  & Dirk van  Dalen (eds).
European Mathematical Society, 2009. 

Do  total  dos  131  artigos  técnico-matemáticos  que  Springer  e  Van  Dalen  trazem

indicados de Freudenthal na bibliografia, 81 foram produzidos e publicados em seu período

de pesquisador e professor da Universidade de Utrecht, 41 antes e os 9 restantes, ulteriores.

 Corrêramos olhos a 333 títulos de obras (incluído o China Lectures) produzidas por

Freudenthal num período de 60 anos, desde a publicação do artigo de sua tese em 1931 até a

produção de seu último manuscrito, em 1991. Embora eles referissem grande parte ou, senão,

a melhor parte de suas produções nos campos da Matemática e da Educação Matemática, no

seu todo, não indicam nem a metade do que Freudenthal produzira ao longo da vida. Segundo

Springer e Van Dalen,

Freudenthal’s interests ranged widely. He published an impressive number
(about  700)  of  articles  on  a  wide  variety  of  topics,  not  only  on
mathEmmatics,  but  also  on  educational  matters,  history,  art,  politics.
Moreover, he wrote a number of books, several of which (notably the books
on educational  topics)  found a  wide  readership  and  were translated  into
various languages. (SPRINGER & VAN DALEN, 2009, p.2)

E, ainda:

Freudenthal  enjoyed expressing  himself  in  print,  regularly  presenting  his
views on the most diverse topics; he did so in an original, and sometimes
provocative way, not eschewing controversies or polemics. For many years
he wrote newspaper columns in Dutch – on all kinds of subjects – in the
daily  ‘NRC-Handelsblad’  and  the  weekly  ‘De  Groene  Amsterdammer’;
altogether about 250 contributions in 40 years. He wrote with great facility
and efficiency. (SPRINGER & VAN DALEN, 2009, p.2-3)

De todo modo, do espectro cronológico das Tabelas 1 e 2 e de episódios da vida de

Freudenthal narrados por Van Est no  The Legacy of  Hans Freudenthal,  depreende-se uma

certa viagem no tempo à perspectiva nossa de um contexto histórico de fatos econômicos e

políticos mundiais acontecendo em paralelo enquanto iam aparecendo suas produções.  

Van  Est  (1993)  conta,  por  exemplo,  que  em  1923,  aos  18  anos,  Freudenthal

matriculou-se para o Instituto de Matemática da Universidade de Berlim, centro de referência,

com professores como Loewner, von Neumann, Bieberbach e Heinz Hopf dentre outros, e que
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7 anos depois, em 1930, sob orientação do último, concluiu tese (Ph.D) sobre “Fronteiras  de

Espaços Topológicos e Grupos Topológicos”49.  

Freudenthal vivia no período entre guerras. De 1923 a 1930 haviam se passado apenas

4 a 12 anos do fim da I Guerra Mundial, fruto amargo da luta interna europeia por domínio

geopolítico,  escapara ao continente atingindo outros países.  Dentre eles,  EUA e Brasil.  O

Tratado de Versalles fora assinado em 1919. A Alemanha haveria  de devolver a  região de

Alsácia-Lorena  a  França.  10  anos mais  e  o  crash  da  bolsa  de  Nova  York  traria  Grande

Depressão econômica (1929), crise que persistiria abalando com recessão e desemprego as

economias dos países mais industrializados à época. Dentre eles Alemanha e Países Baixo.

Freudenthal estuda  e se  prepara,  começando  sua  vida  acadêmica  nalgum horizonte  desse

cenário. 

Em 1930, a convite de Brower50, Freudenthal muda-se a Amsterdam e torna-se seu

assistente. Van Est sugere que o interesse de Freudenthal no Intuicionismo desde os tempos de

estudante,  mais  do  que  em Topologia,  o  conduziu  a  isso.  Aí  conhece  Witold  Hurewicz,

matemático polonês, topologista, apenas um ano mais velho que ele; assistente de Brower

desde 1928.  A partir  de 1931 já  como livre-docente em Amsterdam, organiza cursos aos

acadêmicos junto a Hurewicz.  

Among the courses they gave we find: Algebric Fields (elementary theory),
Group  Theory,  Measure  Theory,  Complex  Analisis,  Topology,  Linear
Operators, Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint; in short,
optional topics that stood apart from the standard mathematics curriculum at
the time. (VAN EST, 1993, p.61)

Além  dos  cursos  optativos  sobre  Grupos  Algébricos,  Teoria  de  Grupo,  Teoria  de

Medida, Análise Complexa, Topologia, Operadores lineares e Matemática elementar de um

ponto  de  vista  avançado,  Van  Est  nos  dá  ver  Freudenthal  projetando-se  na  comunidade

matemática já no início de sua carreira com artigos sobre Grupos Topológicos, Grupos de Lie,

Funções quase Periódicas, Topologia Algébrica, Análise Funcional e Intuicionismo. 

Also scientifically, the Amsterdam period was fruitful one for both of them.
Hurewicz developed his theory of Homotopy Groups, a new tremendous step
in topology after the work of Poincaré and Brower. Immediately Freudenthal
made an important contribution to this theory by providing the now classic

49 Segundo van Est (1993) a tese foi aceita e publicada pelo Mathematische Zeitschrift em 1931, na forma de
artigo com o título Über die Enden topologischer Räume und Gruppen.
50 L.E.J. Brouwer dispensa apresentação, mas sublinhamos seu interesse primevo (1904) à Geometria e aos
fundamentos da matemática; e ainda, suas contribuições nos primórdios da Topologia – o Teorema do Ponto Fixo
e, à Filosofia da Matemática – opondo o Intuicionismo (indutivo) ao Formalismo de Hilbert e Logicismo de
Russel (dedutivo).
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suspension  theorems.  Furthermore,  Freudenthal  published  papers  on
Topological  Groups,  Lie  Groups,  Almost  Periodic  Functions,  Algebraic
Topology, Functional Analysis, and Intuitionism, and these soon established
his reputation within the international mathematical community. (VAN EST,
1993, p.61)

Os 10 primeiros trabalhos de Freudenthal,  1931-1937, situam-se para algum desses

temas (vide Tabela 2). 

Destes  cursos  optativos  elaborados com Hurewicz,  Freudenthal  passaria  a  assumir

funções de docência,  em 1937,  e  a  exercer  influência  no currículo  regular  para formação

matemática  dos  acadêmicos  na  universidade  de  Amsterdam.  Arend  Heyting,  lógico-

matemático holandês, seria encarregado de Geometria e Álgebra, Freudenthal, de cursos de

Análise.  Van  Est  oferece  uma  caracterização  sobre  em  que  consistiu  esse  currículo

sublinhando o impacto das mudanças para os acadêmicos. Pedimos licença do leitor a uma

longa, mas necessária citação.

Heyting  who  was  charged with  teaching  Geometry and Algebra,  gave a
second year  course on  modern  algebra,  based  on  the  book by Van der
Waerden,  concluding  with  Galois  Theory.  For  the  students  this  course
opened up an entirely new world. For the third and fourth year he gave a
modernized  course  on  differencial  geometry  inspired  by  the  booklet  on
differencial geometry by Bieberbach.

On the other hand the analysis courses by Freudenthal underwent a drastic
change in method. The first and second year courses could be characterized
as being in the spirit of Bourbaki avant la lettre. The number concept was
developed from the Peano axioms for natural numbers up to the real and
complex  numbers.  The  complex  domain  was  not  shunned  whenever  it
appeared appropriate to avail oneself  of it, e.g. in the treatment of  power
series,  and  in  d’Alembert’s proof  of  the  main  theorem  of  algebra.  The
language  of  sets  was  used  from  the  outset,  and  metric  spaces  were
introduced as a natural setting for some basic theorems in analysis. Analysis
of several variables was developed within the framework of normed (finite
dimensional)  linear  spaces.  Differencial  forms  were  introduced  and  the
generalized Stokes theorem was proved. The theory of Lebesgue integration
concluded this two year course. […]

The  follow up in  the  later  years  consisted  of  the  Theory  of  a  Complex
Variable, Differencial Equations (ordinary and partial), Functional Analysis
(Banach spaces, spectral theorems, Stone-von Neumann for one parameter
unitary groups, ergodic theory, almost periodic functions). (VAN EST, 1993,
p.62)

Nesta  época,  ao  menos  na  abordagem  de  Heyting  e  Freudenthal,  nos  vem  da

caracterização de Van Est, que o currículo de matemática é marcado já no primeiro ano por

abstração, formalismo e dedução. Mas, Heyting e Freudenthal estão interessados também na

fundação da matemática e  realizam esforços na  direção  do desenvolvimento de conceitos
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matemáticos em perspectiva indutiva, intuicionista. A Tabela 2 indica artigos de Freudenthal

sobre o conceito intuicionista de força e sobre a interpretação intuicionista de fórmulas lógicas

produzidos em 1936. Além disso, Van Est (1993) confirma que ambos proferiam palestras

paralelas  aos  cursos  do  currículo  a  abordar  temas  sobre  Fundamentos  de  Matemática,

Intuicionismo e Topologia.

Pouco  depois  desse  período  sobrevém a  II  Guerra  Mundial  (1939).  Freudenthal  é

descendente de família de tradição judaica. Conta Van Est (1993) que juntamente com outros

ele é suspenso de suas funções, testemunha perseguições, prisões, horrores da guerra e que é

auxiliado pela esposa e estudantes em Amsterdam.

Quando a guerra finda, em 1946, no epílogo assustador de Nagasaki e Hiroshima, uma

nova ordem mundial começa a se estabelecer com a instituição de organizações internacionais

que destinam-se a promover cooperação entre nações para garantir paz e desenvolvimento

social e econômico no mundo.  Em 3 anos foram criadas a Organização das Nações Unidas,

ONU (1945),  a  União das Nações Unidas para a Educação,  Ciência e  Cultura,  UNESCO

(1946),  o  Plano Marshall para recuperar  a  Europa (1947) e  a Organização  Europeia para

Cooperação e Desenvolvimento Econômica, OCDE (1948). O interesse no desenvolvimento

educacional com vistas a sociedades de direito democráticas e de livre mercado econômico

surgia e se instalava. Apelos a reformas curriculares começavam a ser feitos em documentos

oficiais.

Nesse  período,  Freudenthal  é  convidado  pela  universidade  de  Utrecht  a  assumir

cátedra em Geometria. Van Est (1993) conta que a possibilidade de renovação do currículo de

matemática  em  Geometria  juntamente  com  Popken  em  Análise  compunha  a  oferta  da

universidade. 

Freudenthal muda-se  à  Utrecht;  nova fase de produção  se  inicia  marcadamente no

entrelaçamento de temas de interesse a matemática, educação ou ambos; problemas ligados a

matemática, ora como atividade de produção em si mesma (o objeto matemático), ora como

tarefa educacional (a educação matemática). Esse entrelaçamento fica claro ao se observar a

transição na natureza dos temas de trabalhos que Freudenthal publica a partir do final dos

anos 1940. E isto pode se conferir em leitura simultânea, sobrepondo-se as Tabelas 1 e 2.

 À medida em que essa  transição  acontece e se  estabelece,  Freudenthal,  agora  na

posição  de educador  matemático,  vai mostrando  mais  e  mais  a  diferente direção  na  qual

produz  o  que  seja  matemática;  por  efeito  disto  também,  o  que  seja  ensinar  e  aprender
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matemática; aparecem seus embates político-educacionais ao tempo, a partir  de 1948; e as

noções  teóricas  que  acabam  por  compor  uma  filosofia  de  educação  matemática  em

Freudenthal (1992). 

A seguir, no ensaio VI, produzo reflexões em torno de o que entendemos por recursos e

materiais didáticos.  Ao  final,  um material didático  que consideramos exemplo  exemplar  a

teoria  de educação matemática em Freudenthal,  produzido por Streefland e Treffers e que

selecionamos de Treffers (1987) e traduzimos. Uma leitura plausível dele, através da noção de

reinvenção guiada, em Freudenthal, nos ajuda a começar a caracterizar ação didática em seus

termos. 
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ENSAIO VI

Sobre diferença em processos de educação matemática:
recursos, modelos teórico-didáticos e currículo

A relevância deste estudo veio em nossa crença de que ao se alcançar caracterizar

ações didáticas implicadas de valores e princípios de teorias de educação matemática, poder-

se-ia também, aos poucos, ir alcançando mais clareza em relação aos seus projetos políticos

de educação matemática. E isto importaria as decisões curriculares para uma caracterização de

programas de matemática,  produção de recursos e materiais didáticos para a formação  de

professores, para o planejamento do ensino e a educação matemática de alunos nas escolas,

etc. 
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Mas, aos poucos, fui realizando também, que havia uma possibilidade real, de que meu

projeto de estudo nas condições de contorno em que o defini empreender, isto é, em acordo à

minha demanda de efetivamente alcançar constituir nos autores de cada teoria de educação

matemática eleita ao estudo, um interlocutor em direção ao qual eu pudesse falar/escrever a

fim de produzir  leituras plausíveis aos recursos e materiais didáticos selecionados em base

dela,  acabaria  implicando  em  um  projeto  de  pesquisa  que  continuaria,  para  além  do

doutorado. E isto também era bom.

Assim, na outra frente de pesquisa, que como disse na seção de Carta ao Leitor seguia

em paralelo a primeira, me punha a desenvolver ações de estudo de campo bibliográfico para

selecionar na literatura corrente, livros e artigos de interesse para compor o corpus de domínio

de cada teoria a ser estudada, quanto selecionar um recurso e material didático nos termos

dela. 

É que ao vislumbrarmos a possibilidade deste estudo sob as lentes do Modelo  dos

Campos  Semânticos  com propósito  de  experimentar  diferença em  modelos  didáticos  de

educação  matemática,  colocava-me  a  tarefa  de  produzir  leituras  plausíveis  sobre  alguns

recursos e materiais didáticos que já houvessem sido publicados na literatura do campo, e que

fossem exemplos exemplares às escolas de pensamento que se organizavam entorno àquelas

teorias e segundo as quais, haviam sido produzidos. 

Recursos e materiais didático para educação matemática em perspectivas de Currículo

Mas, transitar na temática da produção de recursos e materiais didáticos escolares traz

problemas e limitações para situá-lo. Trata-se de um tema do campo do Currículo onde são

concebidos e desenvolvidos para então, serem avaliados e usados nas escolas de ensino básico

brasileiras. Porque são produzidos do modo como são e em referência a que ideal teórico de

ação didática? Como são usados em sala de aula de matemática?  

Estas  pareciam  questões  pouco  examinadas  na  tradição  de  pesquisa  da  área  de

Educação Matemática. Nos idos de 2014 o currículo de matemática tinha pouca tradição de

pesquisa para educação matemática. Me pus então, a esclarecer o sentido de uso que faria ao

usar o termo recurso e materiais didáticos. 
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Diferentes termos vêm sendo usados na literatura da área em referência a objetos que

participam dos modos de organização de atividades em sala de aula de matemática. Na linha

do Currículo o uso do termo  materiais curriculares é comum, já  na da Didática,  recursos

didáticos, materiais concretos, materiais didáticos, materiais manipuláveis, são recorrentes. 

Eu não daria  nenhuma definição intensiva deles,  como se isso fosse possível.  Mas,

tentaria oferecer uma imagem deles. 

Materiais curriculares, de modo bastante amplo e ainda vago, faz referência àquilo que

dá visibilidade física, concreta, a uma concepção curricular e a apoia em sua consecução na

prática. Oferece mobília, cenário para algum contexto curricular.

Pires (2015)51 ao referir materiais curriculares, menciona livros didáticos, objetos de

aprendizagem e sequência  de  atividades.  A referência  a  objetos de  aprendizagem traz no

pacote  não  apenas  recursos  tecnológicos  digitais  (vídeos,  áudio-livros,  animações,  jogos

pedagógicos, softwares educativos, etc),  mas também, não digitais (ábaco, balança de dois

pratos, geoplano, compasso, livro didático, etc.). 

Mas o que se entenderia por objetos de aprendizagem (OA)? 

Esse termo é recente aos campos do Currículo e da Didática no Brasil. Surge numa

confluência das ciências da computação e da educação, pela programação orientada a objetos

aplicada  ao  desenvolvimento  de recursos tecnológicos  digitais  de apoio  aos processos  de

aprendizagem em contextos educacionais. 

Braga e Menezes (2014)52 indicam algumas acepções para objetos de aprendizagem

(OA). Citam, por exemplo, a do Learning Technology Standard Comitee (LTSC) do Institute

of  Eletrical  and  Eletronic  Engineers  (IEEE)  que,  segundo  as  autoras,  os  define  como

“Qualquer entidade, digital ou não, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante

o aprendizado apoiado por tecnologia” ( p.21). 

De acordo com Wiley apud Braga & Menezes (2004), essa ampla acepção vinha sendo

restringida para se adequar ao escopo, finalidades e contexto de trabalho dos pesquisadores da

área  da  computação.  Um exemplo  que  estas  autoras oferecem disto,  é  aquele  que define

51 PIRES, C. M. C. Panorama da organização e desenvolvimento curricular de matemática no Brasil. In: Anais 
3º Fórum Nacional de Currículos de Matemática: investigações, políticas e práticas curriculares, 
Faculdade de Engenharia da UNESP/Ilha Solteira, 2015. [disponível em: 
www.geci.ibilce.unesp.br/site/curriculo]
52 BRAGA, J.& MENEZES, L. Introdução aos objetos de aprendizagem. In: Objetos de aprendizagem: 
introdução e fundamentos. Juliana Cristina Braga (org.), coleção INTERA, volume 1, Santo André:UFABC, 
2014. (pp. 19-40)
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objetos de aprendizagem como “Qualquer recurso  digital  que possa ser reutilizado para

apoiar  a  aprendizagem”  (p.21).  Nela  excluem-se  recursos  não  digitais  e  o  foco  está  no

aspecto de reuso de objetos de aprendizagem digitais em diferentes contextos de educação

devido a programação em módulos. (WILEY apud BRAGA & MENEZES, 2004)

Braga & Menezes (2004), porém, optam por restringir ainda mais a definição de Wiley.

Assumem “[...] como objetos de aprendizagem apenas aqueles que interferem diretamente na

aprendizagem. ” (p.22). Para estas autoras, recursos digitais como os ambientes virtuais de

aprendizagem são de apoio operacional a aprendizagem e como, segundo elas, não interferem

de modo direto na aprendizagem, então, não os consideram como objetos de aprendizagem.

A apresentação  de  todo  esse  dégradé  definicional  teve  um único  propósito.  O  de

permitir  fundamentar  dizer  que o  uso  do  termo  objetos de aprendizagem como referente

exclusivo a recursos educacionais digitais leva a entender o termo materiais curriculares de

um  lado,  referente  a  livros  didáticos  impressos  e,  de  outro,  referente  a  objetos  de

aprendizagem.  Isto  causaria  estranhamento  a  quem os  use  em sentido  mais  amplo,  por

exemplo, como referente a recursos educacionais digitais ou não. 

Mesmo uma sequência de atividades poderia ser entendida relacionada aos modos de

produção  e uso  de objetos de  aprendizagem tanto,  por  exemplo,  na  lógica  curricular  em

espiral de Bruner que comparece na feitura de alguns livros didáticos, quanto nos planos de

aula de autoria dos professores. 

Mas,  voltemos  ao  chão  manual  e  mecânico  da  sala  de  aula  com seus  sorobans  e

balança de dois pratos, régua e compasso, lousa e giz e o que mais componha com o uso de

livros didáticos ou sequências de atividades e caracterize abordagens pedagógicas em ações

didáticas (um certo jeito de dar aulas). 

Fica  claro que calculadoras e  livros didáticos digitais  tanto quanto ábacos e livros

didáticos não digitais podem ser considerados objetos de aprendizagem. Já Pires (2015) refere

livros didáticos à parte de objetos de aprendizagem. Claro está que há justificação nos termos

da autora que os legitima em separado. Uma possibilidade plausível é que esta autora esteja se

referindo de um lado, a livros didáticos  impressos e,  de outro, a objetos de aprendizagem

digitais.  Há  ainda,  quem  refira  objetos  de  aprendizagens  como  objetos  educacionais



185

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/)53 e há quem diga que objetos de aprendizagem ou

educacionais, são unidades de ensino, digitais ou não.

Já no campo da didática, recursos didáticos, materiais concretos, materiais didáticos,

materiais manipuláveis, são termos recorrentes, mas qualquer esforço cartesiano de classificá-

los na  tentativa  de distinguir  de modo genérico,  aquilo  a  que cada um refere,  esbarra na

questão da legitimidade da enunciação. Parafraseando Lins (1999), depende do lugar onde

você está e a partir do qual, diz o que diz. Por exemplo, um conjunto de modelos de sólidos

geométricos pode ser enunciado por um professor como material manipulável porque trabalha

no contexto da educação matemática de pessoas cegas e, pode ser enunciado por um outro

professor,  como  material  concreto  por  acreditar  central  a  aprendizagem das  crianças  no

estágio  das  operações  concretas  (Piaget).  Tratam-se  então,  de  diferentes  justificações e,

portanto, no MCS, diferentes conhecimentos.

Embora  nem sempre,  mas  no  mais  das  vezes,  recursos  e  materiais  didáticos  são

concebidos e desenvolvidos ao uso a posteriori numa atividade de educação. Agora, podemos

situar o leitor ao objeto genérico que referimos por  recursos e  materiais didáticos e aquele

que referimos por atividade (didática) em sala de aula de matemática.

Recursos e materiais didáticos são artefatos, termo empregado na Psicologia Histórico-

Cultural (Vygotsky e colaboradores) para indicar produtos da atividade humana em oposição a

produtos da natureza; o artificial em oposição ao natural. Aí, artefatos são tanto percebidos na

forma física de instrumentos de trabalho (um lápis, rede de pesca, um livro, computador, etc.)

quanto  na  forma  psicológica  de  signos  (linguagem,  mapas,  símbolos  algébricos,  escala

musical,  etc.)  os  quais  em  analogia  a  técnica,  Vygotsky  denomina  “ferramentas  ou

instrumentos psicológicos” (1999, p.93)54. 

O objeto “Recursos e  materiais  didáticos” é  para nós então,  um tipo particular  de

artefato  produzido  para  uso  instrumental  em  atividades didáticas,  na  sala  de  aula  de

matemática, na formação (educação) de futuros professores, enfim, para um certo contexto e

nas condições históricas e sociais do meio no qual é produzido. Entendemos que junto com a

53 Repositório de objetos educacionais. Trata-se de um banco de dados internacional lançado em 2008 no portal
do Ministério da Educação.  Na data  desta  consulta  constava informado no  site 19.842 objetos  educacionais
publicados.  Verificamos  que 2.037  destes  eram  para  uso  em  atividades  de  Matemática  e  apresentados  nas
categorias de Educação Infantil (89),  Ensino Fundamental (356 para Séries Iniciais e 867 para as finais) ou
Ensino Médio (1.814). Continham textos, hipertextos, áudios, imagens, vídeos, mapas, animações/simulações e
softwares educacionais. [Consulta realizada em 2015].    
54 VYGOTSKY, L.S. O método instrumental em psicologia. In: Teoria e Método em Psicologia. Cláudia 
Berliner (trad.), 2ed, São Paulo:Martins Fontes, 1999, pp. 93-101.
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linguagem eles mediam o processo  de interação e o esforço  de comunicação,  no  interior

dessas atividades. 

Na escola é possível encontrar livros didáticos, filmes, músicas, softwares, planos de

aula,  mapas,  maquetes,  modelos  físicos de DNA,  sistema  solar,  esqueleto humano  dentre

muitos outros. Na universidade, em cursos de graduação, de desenvolvimento profissional,

etc., também podem ser microscópios, teodolitos, livros-texto, artigos técnicos de pesquisa,

etc.; eles são artefatos produzidos no interior de uma certa atividade humana – editar um livro

texto, planejar uma aula, produzir pesquisa, etc., para serem usados noutra, a de educação, que

efetivamente é um processo que entra em curso numa sala de aula real, com professores e

alunos reais e que, esperançosamente, interagem com , ou através do, uso deles. 

Um artefato é então um instrumento tanto material como um carro, quanto imaterial

(ideal), a equação horária que descreve o seu movimento. Central aqui, é o fato de que muitos

artefatos são produzidos num certo sistema de atividade humana – projetar um carro, fabricar-

lhe as peças,  montá-lo, testá-lo, vender o carro – por determinadas pessoas e usados como

instrumentos num outro sistema de atividade por outras – trabalhar, viajar, transportar, etc.

Isto interpõe a questão sobre transformações no uso de um artefato. Um material didático

produzido implicado de valores e princípios de uma certa teoria de educação matemática e

que implicam uma certa ação didática (idealizada) pode ser transformado ao uso numa outra

ação didática (real), fundamentado em valores e princípios diferentes daquele. 

O termo atividade que empregamos antes, refere a atividade humana e se vincula aqui,

a teoria da atividade de Leontiev.

Como já é de amplo conhecimento, a noção de atividade de Leontiev segundo Davidov

& Márkova  (1987)  se  desenvolve  em observação  ao  princípio  do materialismo  histórico-

dialético marxista que estabelece a unidade entre mente e atividade e, a sua dependência às

condições materiais, históricas e sociais do meio no qual ela se organiza. 

Ao abordar essa unidade, Leontiev (1978) estrutura um sistema no qual necessidade,

objetivos e  condições materiais  do  meio  são  constitutivos a  atividade,  ações e  operações.

Grosso  modo,  propõe  que  uma  atividade  se  constitui  em  uma  necessidade  socialmente

determinada; que para atender essa necessidade, ações orientadas a objetivos são postas em

curso. Ações são realizadas através de um conjunto de operações (métodos) que dependem

das condições materiais do meio. 
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No estudo da atividade humana segundo essa unificação, Leontiev abre porta para que

a psicologia evolutiva e pedagógica soviética aborde a questão do desenvolvimento mental

em termos de desenvolvimento da atividade humana. Dito de outro modo, com Leontiev, o

objeto da psicologia (mentes humanas) passa a se aproximar ao da sociologia (sociedades

humanas). 

Com  base  em  Vygotsky  e  Leontiev  então,  assumimos  que  recursos  e  materiais

didáticos para educação matemática são artefatos produzidos numa certa cultura de educação

matemática com base numa necessidade socialmente determinada55; que eles são concebidos

por um grupo de educadores matemáticos que se constituem como membros de uma escola de

pensamento de educação matemática e operam em base a uma certa filosofia de educação

matemática; são  então, produzidos por alguém segundo os modos de organização de uma

atividade na qual interagem e operam sob certos  princípios,  valores e  crenças, nem sempre

dominantes, mas legítimos nessa cultura.

Situamos essa produção acontecendo no interior de uma atividade que é motivada por

alguma necessidade cuja justificação se encontra no projeto político de educação matemática

que  a  determina;  a  exemplo,  resolver  problemas  de  acesso  ao  conhecimento  matemático

transpondo-o (Chevallard)  ao ambiente  escolar;  ou  melhorar o  conhecimento  matemático

acadêmico (graduação), ou senão, facilitar o seu acesso a minorias excluídas, etc. No próprio

processo de sua produção, já idealizam sua validade para certos modos e condições de uso,

para certos objetivos de educação matemática correspondente a uma certa “ação didática”.

Partimos do pressuposto de que recursos e materiais didáticos são produzidos segundo

certas intenções e com base numa filosofia de educação matemática. 

Ernest (2004) argumenta que algo com o título de filosofia de educação matemática

não precisa ser uma interpretação dominante de uma dada explicação, que pode ser um ensaio

exploratório numa área de estudo.

55 Apenas para uma imagem provisória, pense nos recursos didáticos concebidos no domínio pedagógico por
Maria Montessori (1870-1952) no início do século XX por necessidade de uso junto a crianças de 3 a 6 anos em
situação de risco, depois a crianças com necessidades especiais e, por fim, estendido ao uso de qualquer criança
para acelerar seus desenvolvimentos escolares. Trata-se de materiais sensoriais que podem ser manipulados pelas
crianças para percepção de diferenças nas dimensões de objetos semelhantes em suas formas geométricas planas
ou espaciais, barras numéricas para a aritmética, grandezas e medidas, o material multibase para o sistema de
numeração e  muitos  outros  (Vide Lagôa,  1981,  pp.  146-162).  Outro exemplo,  são os  recursos  e  materiais
didáticos concebidos nos domínios pedagógicos da Matemática Moderna e no campo da Lógica dos Conjuntos,
por Zoltan Paul Dienes para uso na escola junto a crianças de 5 a 7 anos. Citamos os Blocos Lógicos e, ainda, os
assim chamados, jogos pedagógicos.
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 Neste estudo, buscamos ler aspectos de uma filosofia de educação matemática que

caracterizam justificações plausíveis (não justificativas) aos modos de produção, avaliação e

uso de recursos e materiais didáticos para educação matemática,  nos termos de uma certa

escola  de  pensamento  e  sob  as  lentes  do  MCS.  Em consequência,  nosso  foco  está  em

conhecer modos de produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos e,  não, em

produzir explicações para eles. 

Ernest  (2004)  afirma  que  em  sentido  estrito,  concreto,  filosofia  de  educação

matemática diz respeito a atividade ou prática de ensinar matemática e, para abordá-la, propõe

a  questão:  o  que  é  o  propósito  de  ensinar  e  aprender  matemática?  Ernest  explica  que

acrescentou  aprender  a essa pergunta porque ensinar é inseparável de aprender e menciona

uma justificação a isso:

I have added learning to it  because learning is inseparable from teaching.
Although  they  can  be  conceived  of  separately,  in  practice  a  teacher
presupposes one or  more learners. Only in pathological situations can one
have teaching without learning,  although of  course the converse does  not
hold. Informal learning is often self directed and takes place without explicit
teaching. (ERNEST, 2004, p.1) 

Ao tomar a questão interposta por Ernest para pensar sobre o que envolve “filosofia de

educação matemática” nos termos do MCS e então nos prepararmos para produzir, nos termos

de algumas escolas de pensamento em educação matemática, leituras plausíveis de recursos e

materiais didáticos produzidos por elas – afirmamos que a inseparabilidade entre ensino e

aprendizagem não é implicada de que a existência de um professor pressupõe a existência de

um ou mais alunos. Nossa justificação é outra. A de que ensino e aprendizagem constituem

uma unidade na atividade de educação matemática

Neste estudo assumimos uma perspectiva diferente.  A de dizer com base na noção de

atividade de Leontiev (1978) e nos termos de Lins para o MCS (2012) que, o objeto “filosofia

de educação matemática” diz respeito a  atividade de educação matemática acontecendo em

sala de aula,  do modo como acontece na enunciação de alguém interessado em conceber,

produzir, avaliar ou usar recursos e materiais didáticos para ela, ou nela. 

Ensinar e aprender é uma ação única e constitutiva dessa atividade e é  apenas aos

propósitos de uma análise isolada das operações que a caracterizam que poderia ser lida, ora

dirigindo-se o foco de um lado ao que faz/diz o professor (processo de ensino) e ora de outro,

ao que fazem/dizem os alunos (processos de aprendizagem) enquanto interagem mediados

pela linguagem e artefatos disponíveis, produzidos como meios na e para a atividade.  
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Escola de pensamento em educação matemática é uma expressão que usamos apenas

para chamar atenção ao leitor sobre a existência de um certo Campo Semântico em atividades

de produção em Educação Matemática56 (recursos e materiais didáticos é nosso foco) e no

qual umas tantas pessoas do campo interagem compartilhando interlocutores em relação a

certo núcleo – no caso, um conjunto articulado de noções chaves já bem estabelecidas numa

certa teoria  e  com base na  qual operam.  Desta feita,  Educação Matemática Realística  de

Freudenthal, Teoria das Situações Didáticas de Brousseau, Modelo dos Campos Conceituais

de Vergnaud, Modelo dos Campos Semânticos de Lins, Teoria do Ensino Desenvolvimental

de Davidov, Educação Matemática Crítica de Skovsmose, a Etnomatemática de D’ambrósio,

dentre outras, são entendidas aqui, como escolas de pensamento em educação matemática.  

Cada escola de pensamento constitui certos modos de produção de conhecimento e

significado  legítimos a ela  como um marco teórico de educação matemática e  que, numa

leitura primeira se caracteriza,  como se fosse,  pela gramática de uma língua própria cujas

regras vão sendo determinadas pela designação e articulação de princípios e noções chave que

se desencadeiam em enunciações e, ao cabo, constituem uma teoria de educação matemática.

Um certo campo semântico (LINS, 2012) e que Lins postula como um jogo de produção de

significados  na  constituição  de  objetos  no  interior  de uma  atividade  (no  caso  aqui,  uma

atividade  de  produção,  avaliação  e  uso  de  recursos  e  materiais  didáticos  à  educação

matemática.

A Teoria das Situações Didáticas de Brousseau, por exemplo, reúne numa gramática

própria  a  noção  teórica  de  situação  didática com as  de  transposição  didática,  milieu,

,institucionalização, contrato didático, situação a-didática, engenharia didática, obstáculo

epistemológico, dentre outras da escola francesa de educação matemática,  que se articulam

nas enunciações do autor e nos deixam rastros, resíduos de enunciação de um objeto: uma

certa  teoria  de  educação  matemática  constitutiva  a  ação  didática  em  sala  de  aula  de

matemática  e, cuja existência, empresta legitimidade a certos modos de produção e uso de

recursos e materiais didáticos. 

56 Nesse estudo, nos referimos a Educação Matemática (em maiúsculas) como região de inquérito (vide, por
exemplo  Mathematics Education as a Research Domais: A Search for Identity – an ICMI Study,  editado por
Anna Sierpinska e Jeremy Kilpatrick, publicado em 1998 pela Kluwer) que produz resultados de pesquisa que
podemos todos, ao menos, concordar que tem a ver  com educação matemática (em minúsculas), isto é, com
aquele tipo de atividade (termo usado aqui, no sentido de Leontiev, 1978) que tem motivo na aprendizagem
matemática e se caracteriza mas propriamente nas ações das práticas profissionais de professores de matemática
(planejar lições, selecionar ou produzir recursos e materiais didáticos, interagir com os alunos em tempo real nas
salas de aula de matemática, tomar decisões, avaliar resultados, etc.).
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O  Modelo  dos  Campos  Conceituais de  Vergnaud,  por  sua  vez,  produz  em  sua

gramática de educação matemática, a noção teórica de campo conceitual que articula as de

situação  (S),  invariante  operatório  (I),  representação  simbólica  (R),  esquema,  interação

situação-esquema, teorema-em-ação, conceitos-em-ação, conhecimento implícito e explícito,

para  citar  algumas,  e  que,  como  a  anterior,  também  constitui  uma  teoria  de  educação

matemática com implicações a ação didática do professor em sua sala de aula e a produção e

uso de certos recursos e materiais didáticos.

O Modelo dos Campos Semânticos de Lins, envolve a noção de campo semântico que

articula,  as de significado, produção de significado, interlocutor e  objeto; uma noção de

comunicação  que  se  constitui  na  de  espaço  comunicativo  e  articula  as  de  resíduo  de

enunciação, autor-texto-leitor, sujeitos cognitivo e biológico; uma noção de conhecimento no

domínio da enunciação que articula crença-afirmação junto com uma justificação e verdade

em termos de legitimidade; a noção de leitura plausível ou positiva, dentre outras, todas elas

com implicações a uma certa ação didática em sala de aula de matemática.

A Teoria de Ensino Desenvolvimental de Davidov envolve em sua gramática articular a

noção de atividade de estudo integral com as de tarefa de estudo, ação de estudo e ações de

controle e avaliação da ação de estudo; de assimilação e desenvolvimento no ensino a de

desenvolvimento próximo – ZDP (Vygotsky) e atividade (Leontiev) articuladas.  

Cada  teoria,  como  defendemos,  implica  e  é  implicada  numa  certa  visão  de  ação

didática  em sala  de  aula  de  matemática.  Diferentes  teorias  de  educação  matemática  têm,

então, diferentes impactos a ação didática em sala de aula de matemática, na medida mesma

em que tomam acento num processo de educação (formação) e sua simples existência aí, é

evidência de que reivindica impactar nas práticas profissionais de professores de matemática.

Se alcança ou não esse intento do modo como se propõe, já é uma outra questão de pesquisa.

Recursos e materiais didáticos para educação matemática são vistos aqui, nos termos

epistêmicos das noções teóricas do MCS, como  resíduos da enunciação de um sujeito (do

conhecimento)  que  ao  enuncia-lo  (produzi-lo),  o  faz  em certos  modos  de  produção  de

significados ao que seja ensinar e aprender matemática, e que são legítimos no interior de uma

atividade (produção de recursos e materiais didáticos), numa certa cultura (escola, instituto,

universidade, etc.). 

Nos dirigimos aqui então, a abrir caminho à uma análise sobre modos de produção de

recursos e materiais didáticos nos termos das noções chave que constituem as teorias de seus
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autores;  suas  possíveis  determinações  e  expectativas  de  uso  para  uma  ação  didática  que

emerge de suas filosofias de educação matemática. 

Seleção de Recursos e Materiais Didáticos para um movimento mais amplo de pesquisa

Com objetivo de estudo comparado, num primeiro plano, entre educação matemática

em Freudenthal, em Brousseau e em Davidov e, num segundo plano, em Lins e, em ambos os

planos, com especial interesse em seus modos de produção de recursos e materiais didáticos

para educação matemática, reunimos obras clássicas produzidas por esses autores ou por seus

colaboradores respectivamente associados as escolas de pensamento deles, quando era o caso.

Nesse  processo  utilizamos dois  procedimentos:  primeiro,  localizamos  as  obras dos

referidos autores que já possuíamos em nossos acervos bibliográficos pessoais e com base em

nossa experiência na literatura da Educação Matemática, em complemento a elas, adquirimos

outras  mais,  que consideramos  referências recorrentes  ao  campo.  Segundo,  com base  em

análise preliminar às obras que íamos reunindo, avaliamos, de um lado, a possibilidade de

conhecer  nelas  princípios  e  valores  para  educação  matemática  e,  de  outro,  descrição  de

atividades para educação matemática. 

A partir daí, selecionamos e estudamos aquelas obras que traziam maior concentração

das noções chaves e que caracterizariam uma certa ação didática em vista a seus valores e

princípios para educação matemática e que, a seguir, indicamos.

Obras reunidas: um ponto de partida

Educação matemática holandesa

Reunimos sete obras referentes a educação matemática holandesa – Hans Freudenthal

(1973, 1975, 1980, 1983, 1999, 2002), Leen Streefland (1993) e Adrian Treffers (1987) – das

décadas de 70, 80 e 90, Holanda. Neste conjunto, de modo algum exaustivo, estão:

FREUDHENTAL, H. Mathematics as an educational task. Dordrecht: Kluwer, 1973.
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FREUDHENTAL, H. Perspectivas da Matemática. Rio de Janeiro:Zahar, 1975. 

FREUDHENTAL,  H.  Weeding  and  sowing:  preface  to  a  science  of  mathematical

education. Dordrecht:Holland, 1980.

FREUDHENTAL,  H.  Didactical  phenomenology  of  mathematical  structures.  New

York:Kluwer academics publishers, 1999.

FREUDHENTAL,  H.  Revisiting  mathematics  education.  China  lectures.  New  York:

Kluwer Academics Publishers, 2002.

STREEFLAND,  L.  The  legacy  of  Hans  Freudenthal.  Dordrecht:Kluwer  Academic

Publisher, 1993.

TREFFERS,  A.  Three  Dimensions:  a  model  of  goal  and  theory  description  in

mathematics instruction – The Wiskobas Project. Dordrecht:Kluwer, 1987.

Educação matemática francesa

Referida na literatura brasileira como Didática da Matemática com origem na França

(vide, Francchi et al (2015)57, por exemplo), a Educação Matemática francesa caracteriza uma

escola de pensamento que se constitui no corpo da contribuição teórica de vários autores: Guy

Brousseau (Teoria das Situações Didáticas), Ives Chevallard (Transposição Didática), Régine

Douady  (Dialética  ferramenta-objeto),  Michéle  Artigue  (Engenharia  Didática),  Gerard

Vergnaud (Teoria dos Campos Conceituais), por exemplo.

Selecionamos  duas  obras  referentes  a  educação  matemática  francesa:  uma  na  qual

Nicolas  Balacheff,  Martin  Cooper,  Rosamund  Sutherland  e  Virginia  Warfield  reúnem as

noções chave da Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau (1997) e outra em que

Gérard Vergnaud apresentava a sua Teoria dos Campos Conceituais. 

VERGNAUD,  G.  A criança,  a  matemática  e  a  realidade:  problemas  do  ensino  da

matemática na escola elementar. Maria Lúcia Faria Moro Maria (trad.). Curitiba:Ed. UFPR,

2009.

BROUSSEAU,  G.  Theory  of  didactical  situations  in  Mathematics.  Nicolas  Balacheff,

Martin Cooper, Rosamund Sutherland & Virginia Warfield (eds. e trads.), Kluwer Academic

57 FRANCHI, A. et al. Educação Matemática: uma (nova) introdução. Silvia Dias Alcântara Machado (org.),
3 ed. revisada, 3 reimpr., São Paulo:EDUC, 2015.
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Publishers:Dordrecht, The Netherlands, 1997.

Após análise prévia das duas obras, escolhemos focar sobre a segunda pelo fato de que

há nela, uma atividade produzida para sala de aula de matemática (material didático) através

da qual Brousseau busca dar visibilidade a sua Teoria

Educação matemática russa

DAVIDOV, V. V. Tipos de generalización en la enseñanza. Havana: Pueblo y Educación,

1978.

Educação matemática brasileira

LINS,R.C.;  GIMENEZ,  J.  Perspectivas  em  aritmética  e  álgebra  para  o  século  XXI.

Campinas:Papirus, 1997b. (Coleção perspectivas em Educação Matemática).

LINS, R.C.  O modelo dos campos semânticos: estabelecimentos e notas de teorizações. In:

ANGELO, C. L. et al (orgs.). Modelo dos Campos Semânticos e educação matemática: 20

anos de história. São Paulo:Midiograf, (pp. 11-30), 2012.

Constituímos assim, quatro conjuntos de obras – uma para cada escola de pensamento

– os quais entendemos conter suficientes elementos para nossos propósitos, qual seja – em nos

possibilitando  uma caracterização  de traços constitutivos  em valores e  princípios  de suas

filosofias particulares de educação matemática – nos permitir produzir em seus termos uma

leitura plausível sobre modos particulares de sua produção de recursos e materiais didáticos

para a educação matemática. 

Segundo  Ernest  (2004)58,  reitero  aqui  novamente,  uma  filosofia  de  educação

matemática envolve além de uma filosofia de Matemática, também outras filosofias, como de

ensino e aprendizagem de Matemática; de relações entre Matemática e sociedade e, inclusive,

de estatuto da Educação Matemática como campo de conhecimento.  É bom considerar que

Ernest (2004) defende, que algo a título de filosofia de educação matemática não precisa ser

uma interpretação  dominante,  pode  ser  um ensaio  exploratório  nesta  área.   Desse  modo

constituímos as condições de contorno de nosso estudo que, por nenhum meio poderá ser

58 ERNEST,P. The Philosophy of Mathematics Education. In: Proceedings 10th ICME, International 
Congress on Mathematics Education, 2004. Disponível em: http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome18/PhoM_
%20for_ICME_04.htm . Última tentativa de acesso em 8 de março, 2016. Link com problema. 
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entendido como estudo exaustivo sobre aquelas escolas de pensamento, do tipo, tudo o que

poderia ser dito sobre uma particular filosofia de educação matemática no interior de uma

certa escola de pensamento.

Educação Matemática Realística (EMR), de Hans Freudenthal

Seleção de um exemplo exemplar a teoria da EMR

O tópico “Gulliver” publicado em Treffers (1987) foi concebido por Leen Streefland e

Adrian Treffers nos termos do Wiskobas Project para o que seria uma atividade realística no

6° ano [11 a 12 anos], nos termos da educação matemática realística, de Freudenthal.  Esta

atividade, que consideramos em si mesma, didática e exemplar  aos termos da EMR,  fora

produzida para uso como atividade para um contexto a propósito de um curso de formação de

professores holandeses não especialistas em matemática (pedagogos), nos anos 1970. 

A seguir,  trago a referida atividade de Treffers (1987) traduzida e cujo original em

inglês encontra-se nos Anexos deste trabalho. Adjunta ao capítulo de introdução no livro de

Treffers,  destina-se  a dar uma primeira impressão do tipo  de educação matemática que o

Wiskobas apoia (TREFFERS, 1987). Esta primeira impressão é trazida na totalidade do texto

básico do capítulo I no  qual Treffers define as ideias do  Wiskobas no contexto de quatro

tendências  em educação  matemática  aritmética,  na  Holanda,  à  época.  “Gulliver”  também

serve ali,  como um meio de explicar o problema central de descrever para professores não

especialistas em matemática, mas que também ensinavam matemática nos primeiros anos de

escola, o que seriam objetivos de educação matemática para aquele nível segundo o trabalho

do Wiskobas. 

Neste material,  produzido  por  Streefland  e Treffers (QUADRO 1),  é  solicitado  ao

leitor ler o texto da atividade considerando os problemas matemáticos que ele contém e focar

sobre o cenário das ideias de educação matemática que se situam atrás dele, antes de ler o

capítulo I. 
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GULLIVER

O tema “Gulliver”  considera  como  a  expansão  linear  influencia  circunferência,  área  e

volume. As atividades incluem:

- Desenhar uma planta baixa;

- Comparar objetos de Lilliput com objetos similares de nosso próprio mundo;

- Escrutinar a credibilidade de certos dados quantitativos em “As viagens de Gulliver”;

- Analisar o conceito de densidade populacional;

- Visualizar a possibilidade dos liliputianos biologicamente;

- Examinar uma série de aplicações práticas.

1. Estória

Na primeira lição a professora lê “As viagens de Guliver”, de Jonathan Swift (1890).

Poderia  esta  estória  ter  realmente  acontecido?  Há  desacordo  entre  as  crianças.  Os

argumentos para sim e não são marcadamente diferentes. Algumas crianças vem a frente

com fatos “concretos” como séries de TV sobre ciclopes  e  escavações  que confirmam a

existência de gigantes.  Outras  dão suas opiniões  pessoais.  A primeira  lição é  uma boa

oportunidade de escrutínio de uma grande quantidade de dados quantitativos na estória. É

também possível discutir sobre o contexto social da história e as intenções do autor.

2. Planta Baixa

A tarefa na lição seguinte consiste de desenhar uma planta baixa de Mildendo, a capital de
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Lilliput, usando a informação dos seguintes dados.

A Cidade é exatamente um Quadrado, com cada lado sendo um Muro com 500 pés de comprimento. As duas

grandes ruas, as quais a atravessam e dividem em quatro bairros, são cinco pés largas. As ruelas e becos, as

quais eu não podia entrar, mas só as vi quando passei, são de 12 a 18 polegadas. O município é capaz de

sustentar 500.000 almas. As casas são de 3 a 5 pavimentos. As lojas e mercados são bem providos.

O palácio do imperador fica no centro da cidade, onde as duas grandes ruas se encontram. Ele é cercado por

um muro de 2 pés de altura e 20 pés distante das construções. Eu tinha a permissão de Sua Majestade para

passar sobre esse muro: e o espaço sendo tão amplo entre ele e o palácio, eu poderia facilmente vê-lo por

qualquer lado. A quadra externa é um quadrado de 40 pés, e inclui outras 2 quadras: Na mais interna estão os

apartamentos reais, os quais eu estava muito desejoso de ver, mas achava isso extremamente difícil; para os

grandes portões de um quadrado para outro, tinham 18 polegadas de altura por 7 polegadas de largura. (p.

72-3, Swift, 1890)

Embora esse fragmento  dê algumas  pistas,  existem algumas  coisas  as  quais  precisamos

saber de modo a fazer um esboço detalhado. As ruas principais podem ser desenhadas em

vários caminhos:

O quadrado do palácio não é inequívoco e várias ideias sobre escala são possíveis. Todo tipo

de problema pode conduzir a discussão.

3. Densidade Populacional

Agora Mildendo é comparada a uma cidade do nosso mundo. A estória nos contou que o

fator de redução é 12. Todo tipo de questão surge:

- As ruas principais são comparativamente largas?

- As menores ruas não são bastante estreitas?

- E o que dizer sobre os muros?

- Ele poderia ser comparado com a grande muralha da China?

- Quão largas são nossas ruas e becos?

De modo a manter a comparação simples devemos traduzir todas as medidas ou para as
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liliputianas ou para as do nosso mundo.

- Qual nós devemos usar?

Após alguma discussão deve parecer mais simples escolher nossas próprias medidas. Em

termos  de  nossas medidas  Mildendo é  somente 1,8x1,8  ou  2x2  km quadrados.  Mas  tem

500.000 habitantes.

- Como isso é possível?

Algumas  crianças  procuram  cidades  de  2x2  km  quadrados  de  modo  a  comparar  sua

população com a de Mildendo. Elas não encontram nenhuma, assim outras sugerem que é o

Hague que tem  500.000 habitantes.  Elas  sugerem comparar  a  área  do  Hague a  qual  é

referida como um quadrado de 8x8 km quadrados. As crianças calcularam a partir do mapa.

Quem pode explicar o significado de dizer que a população de Mildendo é muito “densa”?

Mildendo                                               Haia (The Hague)
  

Os alunos apresentam todo tipo de argumento, mas é difícil para eles explicar algo que sua

intuição diz a eles que é verdade, nomeadamente que 500.000 pessoas é muita gente numa

área tão pequena. Nós damos a eles uma pista.

Suponha que o Hague fosse tão densamente populoso.

- Quanto habitantes haveria?

Agora está claro: mais da metade da população da Holanda mora no Hague.

Mas tome cuidado! Nós deveríamos mais propriamente ter focado nessa situação por volta

de 1750 (também para a largura das ruas). Naquele tempo uma cidade como Utrecht teria

uma densidade de cerca de 30.000 pessoas por quilômetro quadrado. Swift não exagerou

tanto quanto as crianças pensaram num primeiro momento.

4. As roupas de Gulliver
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- Suponha que nós sejamos liliputianos, quão grande Gulliver seria?

- Quão grande seria seu sapato, seu pente e seu lenço?

A questão sobre o lenço é especialmente importante para a continuação.

Esta  questão introduz  a influência  da expansão linear sobre a área.  Os  alunos não têm

dificuldades com o problema.  Agora nós voltamos para a parte  da estória que trata das

roupas de Gulliver:

200 costureiras foram empregadas para fazer uma camisa para mim, e linho para minha cama e mesa, tudo do tipo mais forte e

grosso que eles poderiam obter, o qual, entretanto, eram forçados a juntar numa colcha de vários pedaços, o mais grosso alguns

níveis mais finos que a grama. Seu linho era geralmente 3 polegadas largo e 3 pés formavam uma peça. As costureiras tiraram

minha medida quando eu me deitei no chão, uma no meu pescoço e outra na minha meia perna, com uma forte corda estendida

que cada uma segurava numa ponta, enquanto a terceira media o comprimento da corda com uma régua de 1 polegada de

comprimento. Então elas mediram meu polegar direito e não precisavam de mais nada; para um cálculo matemático, que duas

vezes em volta do polegar é uma vez em volta do punho, e assim por diante para o pescoço e a cintura, e pela ajuda da minha

velha camisa, a qual eu exibi no chão antes delas para um padrão, elas me ajustaram exatamente. (Swift, 1890, p. 90-91)

Primeiro de tudo nós decidimos se a razão de 1 para 2 entre polegar e punho, punho e

pescoço,  pescoço e cintura está correta. Começamos por estimar, o que não funcionou, e

então medimos. Depois, pedimos as crianças para calcular quanto material é necessário e

perguntamos a  elas quantas  roupas liliputianas  podem ser feitas a  partir  das  roupas de

Gulliver. Este problema testa se os alunos veem ou não a conexão com o problema do lenço.

Mas mesmo mais importante é a conexão com a solução do problema do alimento.

5. O Problema do Alimento

Intuitivamente alguém assumiria que existe uma relação linear entre comida e peso. Quantas

porções  liliputianas  Gulliver  come?  Isto  nos  conduz  a  questão  do  seu  peso.  Quantos

liliputianos  Gulliver  pesa?  A  questão  pode  ser  resolvida  empiricamente  na  primeira

instância. Nós pegamos um pedaço de argila ou madeira e comparamos seu peso com um

pedaço que é linearmente três vezes maior. Então provamos que o peso do pedaço maior é 27

vezes maior que aquele do pedaço menor. Gulliver pesa 12x12x12 liliputianos. Nós tomamos

isso para dizer que ele come 1728 porções liliputianas por dia. Lemos mais no livro.

O leitor observe por favor, que no último artigo, Retomada da minha Liberdade, o  Imperador  estipulou me permitir  uma

quantidade de carne e bebida suficiente para alimentar 1724 liliputianos. Algum tempo depois, perguntando para um amigo da

Corte como eles vieram a fixar aquele número, ele me contou, que os matemáticos de sua majestade, tendo tomado a altura do

meu corpo com a ajuda de um quadrante, e encontrando-o exceder os deles na proporção de 12 para um, eles concluíram pela

similaridade de seus corpos, que a minha deve conter pelo menos 1724 das deles, e consequentemente requereria tanta comia

quanto era necessária para alimentar aquele número de liliputianos. Por tal, o leitor pode conceber uma ideia da ingenuidade

daquelas pessoas, assim como a prudente e exata economia de um tão grande príncipe. (Swift, 1890, p.71)

Sem nos incomodar sobre o erro (1724 deveria ser 1728) o cálculo é entendido estar correto
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por nossa própria habilidade matemática. Ainda, não está correto!

Sem mais explicações, suplementamos a informação de que a quantidade de alimento não é

proporcional ao volume (peso) mas a área da superfície do corpo. Para o tempo dos seres a

explicação biológica é omitida.

As consequências,  entretanto,  devem ser enfrentadas.  Nós podemos conduzir a cadeia de

pensamento  como  segue.   Um  Gulliver  equilibra  com  1728  liliputianos.  De  modo  a

permanecerem em equilíbrio e vivos eles precisam comer. Uma porção para Gulliver é igual

a uma porção para cada liliputiano, desde que se venha a assumir que eles comem a mesma

quantidade em proporção. Agora apareceu que a quantidade de comida depende da área da

superfície (lembre a cidade, lenço e roupas).

Isto significa que a porção de Gulliver alimenta somente 144 (12x12) liliputianos. Isto é 12

vezes menor. Consequentemente, proporcionalmente, os liliputianos devem comer 12 vezes

tanto quanto um humano. Se eles tivessem alguma vez existido, eles precisariam comer o dia

todo. (Veja Nota 16 para o capítulo 1).

O mistério de Lilliput é desvendado sem tirar a fascinação da estória. O efeito da expansão

linear sobre dimensões superiores,  podem ser experimentados como um milagre de igual

magnitude.

O tema é concluído por um número de questões teste que se relacionam com o coração do

problema.

Um exemplo: Quando Gulliver saiu da banheira uma fina camada de água cobria seu corpo.

Se ela pudesse ser coletada enxeria um copo alto, o peso do qual é cerca de 1% do peso de

Gulliver (1% de 70kg.). Gulliver dificilmente nota a água.

Mas os liliputianos que são 12 vezes menores se incomodariam com o peso da água sobre

sua pele. Tente explicar isso.

Nos termos da noção teórica de reinvenção guiada da teoria de educação matemática da EMR,

em Freudenthal (1992), é plausível dizer através desta atividade em Treffers (1987) que ela sugere

uma  ação  didática  a  serviço  de  estimular  a  imaginação  dos  estudantes  a  reinventar  as  relações

existentes  entre  objetos  matemáticos  e  o  que,  aqui,  diz  respeito  ao  exercício  do  pensamento

proporcional.
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CONCLUSÃO

Palavras que não são finais…

Carta ao leitor (continuação)

E a propósito de um modo para abordar diferença, na passagem da leitura do primeiro

ao segundo ensaio, quis oferecer ao leitor oportunidade de experimentar diferença, também. 

No primeiro, produzo resíduos de enunciação (diálogos) para construir narrativa aos

episódios  que  constituo  com  propósito  de  dar  visibilidade  a  interação  acontecendo  em

diálogos entre personagens. Nisto, busco oferecer ao leitor também, oportunidade a tirar suas
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próprias  conclusões  ao  longo  de  sua experiência  de  leitura  e  produzir  seus  próprios

significados ao que estou querendo lhe indicar em minha experiência de produção de uma

estória, ao caso de interações genéricas e não especializadas,  para além da sala de aula de

matemática, enquanto me percebo lendo um mundo sob as lentes do MCS. Nela [a estória],

me  faço  personagem em narrativa de um conjunto de episódios ficcionais que acontecem

nalgum contexto de um cotidiano comum, em que diálogos emergem, vezes insólitos, vezes

impossíveis. 

Ainda, no interior desta narrativa oferecer ao leitor através do Ensaio I, a oportunidade

de experimentar diferença na transição entre uma narrativa fabricada num modo de produção

de significado descritivo, simbólico, substancial de seres e coisas, para um outro, desta feita

reflexivo,  analítico,  sintético,  simbólico  e  no  qual  ao  dar  visibilidade  a  um processo  de

produção de significado  pelo qual constituo um objeto – o riso  – busco, através de uma

estratégia de ilustrar o processo de produção de um conhecimento dele – o meu – mostrar

como, num certo modo de produção de significado para um outro objeto – elevador – o riso

pode fazer sentido, e de um outro, não. E é aí, que a questão do  contexto aparece também,

como necessidade teórica  em que o problematizo.  Ao  final,  no  horizonte desta narrativa,

concluo entender  contexto como se fosse o cenário de um campo semântico no sentido de

campo semântico que Lins (2012) propõe ao MCS. O que eu estava fazendo na produção dos

diálogos então, era tencionar neles o encontro de um objeto que uma vez constituído em

campos semânticos distintos por seus personagens, eram diferentes. E isto acontecendo em

situações gerais, na interação, mas fora de sala de aula de matemática, em situações comuns e

banais de algum cotidiano de ficção.

Agora,  ao  passar  do  texto  do  Ensaio  I  para  o  do  Ensaio  II,  e,  esperançosamente,

sentindo  diferença  como  experiência  em modos  de  produção  de  significado  distintos  em

situações mais gerais,  para além da sala de aula de matemática,  agora o leitor passa a um

outro contexto de escrita. 

Nele, minha intenção de buscar para a sala de aula de matemática, caracterizar a ação

didática que  se  implicaria  aos  fundamentos  teórico-epistemológicos  da  noção  de

conhecimento e  significado do  Modelo  dos  Campos  Semânticos  (MCS).  Esta  teoria  de

educação  matemática  se  encontra  exposta  ao  longo  de  todas  as  publicações  de  Romulo

Campos Lins (vide,  referências bibliográficas).  Só para citar algumas, LINS (1993,  1999,

2001, 2002, 2005, 2008, 2012); (LINS&GIMENEZ; 1997), etc.
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Mesmo, sob risco de parecer redundante, trago novamente ali, algumas das noções do

MCS, e que em partes já haviam sido citadas anteriormente, no primeiro ensaio. Todavia, note

o leitor, que enquanto lá eu uso o MCS – penso com suas noções, cito partes delas buscando

entrelaça-las  a  propósito  de  desenvolvimento  teórico  para  contexto  e  para  um modo  de

abordar  diferença  em minha experiência de produção de leituras plausíveis  para entender

legitimidades com Lins, me experimentando constituir em diferentes modos de produção de

significado  (gerar  condições  para  um modo  de  ler  diferença  como  experiência  de  ações

didáticas implicadas de outras teorias de educação matemática), já aqui, no segundo ensaio,

falo sobre noções do MCS com o propósito de produzir a partir delas, uma leitura que pudesse

ajudar a caracterizar  ação didática  sob os fundamentos dele.  Neste sentido, as  citas  a Lins

(1999, 2008, 2012) que comparecem neste ensaio,  constituem-se resíduos de enunciação a

partir  dos quais produzo significado constituindo objetos e com os quais penso sobre  ação

didática nos termos dos fundamentos do MCS. Esse o esforço. 

E neste segundo ensaio, ao mesmo tempo em que estudo sobre as noções do MCS em

busca de elementos que ajudassem a caracterizar ação didática sob seus fundamentos, produzo

também, e em causa disto, uma estratégia: dar visibilidade a uma leitura que produzo a partir

dos resíduos de enunciação (diálogos) que Herzog constitui para a interação do filme Kaspar

Hauser. Ali,  contexto  entendido como na noção de campo semântico do MCS e  diferença

como  experiência  viva  de  transitar  entre  modos  de  produção  de  significado  distintos  na

constituição de objetos com os quais os personagens pensam e tentam dialogar, também estão

presentes.  No filme de Herzog, “ação didática” dos personagens aparece em suas intenções

de ensinar  Kaspar a falar, escrever, se comunicar num mundo em que ele está, mas ao qual

não pertence. O filme apresenta cenas que caracterizam tentativas de diálogos dos outros da

cultura com Kaspar, em base a repetição de sons e imitação de vocalizações de palavras,

ausentes de contexto e significado para Kaspar; acontece de que aquilo que Kaspar enuncia

nas interações de diálogo, ou não faz sentido aos outros da cultura ou entendem coisas outras.

E isto se dá em situações de interação mais gerais, para além da sala de aula de matemática.

Qualquer semelhança com tentativas de comunicação entre pessoas que não dominam

a  mesma  língua,  ou,  em  sala  de  aula  de  matemática  e  outros  exemplos,  não  é  mera

coincidência. Por isso Kaspar Hauser. Ele me ajudava a pensar com noções do MCS sobre os

processos comunicativos em torno de ações didáticas, e ao mesmo tempo, em que eu estudava

e  buscava  alguns  valores  e  princípios  das  noções  teóricas  do  MCS  que  ajudassem  a

caracterizar o que seriam “ações didáticas” sob os fundamentos dele. 
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A razão de ser destes dois ensaios fazia sentido tanto em minhas ações profissionais na

UFSM, junto a formação de futuros professores pedagogos que também ensinam matemática

e as quais  no Ensaio III, em contexto anterior e ainda sob névoas à ideia de produzir uma tese

eu descrevo, quanto em ações de pesquisa no interior mais amplo da nova fase do MCS-d e

para a qual me  situo em cenas de estudo em busca de um modo de ler  modelos teórico-

didáticos na direção do MCS e, em continuada alternância, nas de outras teorias de educação

matemática: a da Educação Matemática Realística (EMR), a da Teoria das Situações Didáticas

(TSD) e a da Teoria do Ensino Desenvolvimental (TED). É neste sentido que apresento o

Ensaio IV. Nele o leitor encontra a  ideia original e integral do projeto de um trabalho de

pesquisa tecido junto a Lins e em cuja marcha de consecução, aconteceu de em momento

precoce à sua integralização escrita, emergir a presente tese. Por este motivo, mantive o texto

em tom afirmativo ao que havíamos traçado como uma rota a seguir à época de sua redação.

De  fato,  o  Ensaio  IV  lido  nos  termos  do  MCS  é  mais  propriamente  entendido  como

justificação ao cluster de ensaios que constitui esta tese e que sem ele, ou seria outra, ou não

existiria. No conjunto da obra o Ensaio IV comparece como se fosse farol a iluminar a direção

ao  barqueiro  a  navegar  mares  no  ébano  de  um céu  sem  estrelas.  Originalmente,  nosso

propósito era o de que pudéssemos caracterizar as ações didáticas que se implicariam aos

valores e princípios de cada uma e todas, lendo-os sob as lentes do MCS a partir de recursos e

materiais didáticos para educação matemática. 

E no que a diferença, distância entre direções na qual este e aquele fala, e o resultado

insólito disto, ... a impossibilidade da comunicação..., no que isto interessa a sala de aula de

matemática?  Lins,  explica  e  fundamenta  nos  termos  da  sua  teoria,  o  MCS!  Então  me

pergunto: e a diferença entre recursos e materiais didáticos para tratar um “mesmo” tópico...?

O que muda no mundo da minha sala de aula de matemática quando seleciono, altero, uso ou

produzo um recurso didático deste ou daquele modo? E, mais: por que faço deste jeito em que

o faço? Ainda, como dizer de um recurso ou material didático considerando seu modo de

produção no interior de uma escola de pensamento em educação matemática em relação a

valores e princípios de educação matemática nos quais creem? Ou de outro modo, como ler

modelos teórico-didáticos de educação matemática? 

Assim, e em razão do quinto ensaio, Escolas de Pensamento em Educação Matemática,

algumas palavras que não são finais precisam ser ditas. Eu me propunha realizar na temática

da produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos para educação matemática, um

estudo pelo qual pudesse contribuir àquele propósito da nova fase que Lins inaugurara ao
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MCS.  Eu  faria  estabelecer  relações  entre  o  que  seria  “valores  e  princípios  de  educação

matemática” em cada uma daquelas teorias e, em esforço de produzir leitura de mundo nos

termos das noções teóricas de seus autores, produziria leituras plausíveis a uma caracterização

da “ação didática” implicada deles e que fizesse sentido ao que seria “ modos de produção de

recursos e materiais didáticos”, respectivamente, em base daquelas teorias. E foi isto o que me

pôs em curso de rota num movimento de pesquisa bibliográfica para produção de leituras em

quatro marcos teóricos de educação matemática – Lins, Freudenthal, Brosseau e Davidov. 

Mas, se de um lado eu já sabia me constituir na direção de um interlocutor Lins e a

partir de seu MCS ler um mundo acontecendo nas interações em sala de aula de matemática,

por outro, eu precisaria aprender a operar com o MCS naquelas outras direções, constituindo

em Freudenthal, Brosseau e Davidov também interlocutores.  E é neste cenário que o leitor

deve receber o Ensaio V. Nele busco conhecer Freudenthal tanto como matemático em títulos

as suas produções,  quanto  como educador  matemático  no  horizonte  dos embates  político

educacionais de seu tempo em leitura de suas publicações. 

Ao mesmo tempo, no exercício de produção deste ensaio, o leitor se depara comigo em

digressões e episódios que narro situados em diferentes contextos de atividades, que tem a ver

com sala de aula de matemática, mas que, de novo, não se limita a ela. 

Meu propósito  nestas idas e  vindas,  era me  colocar em “teste” com o MCS, agora

numa experiência de ler mundos especializados em educação matemática,  acontecendo em

interações fora de sala de aula,  a  fim de considerar  processos comunicativos também em

situações mais gerais, como em atividades reais de pesquisa, em atividade de análise ficcional

a um recurso didático dentre outras,  que tem a ver com matemática, aprender matemática,

ensinar matemática e em que é o caso engajar-se num esforço de comunicação para entender,

como diz Lins, “do que é que o outro está falando”. 

Este exercício importa ao caso de uma rota que pretendesse dizer nos termos do MCS,

sobre atividades de produção de recursos e materiais didáticos para educação matemática nos

termos de  algum modelo  teórico-didático;  nele  busco  um modo  de ler  modelos didático-

teóricos de educação matemática sob as lentes do modelo, na linguagem para além da sala de

aula de matemática.

Mas, assim como a vida acaba, acaba a tese ..., e se navegar é preciso como já dizia o

poeta,  dizia  outro  “o  caminho  se faz,  ao  caminhar”.  Um dia,  o  farol que iluminava uma

direção aos barqueiros ... e eu vinha em rota de recursos e materiais didáticos em educação

matemática a navegar nos entre mares teóricos de educação matemática em jornada de busca
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para um modo de ler modelos teórico-didáticos ..., um dia o farol se apagou e os barqueiros à

deriva, em noite escura sob um céu sem estrelas... longa noite. Até que amanheceu e navegar,

era preciso. 

Então, o que tenho em mente à continuação da escrita deste estudo a partir do ensaio V,

e para além do doutorado, se estrutura assim:

Seção I – Filosofia de educação matemática na escola holandesa

Subseção 1 – produzindo um interlocutor em Freudenthal 

Subseção 2 – leitura plausível a noções didáticas em Freudenthal 

Subseção 3 – uma leitura plausível do material didático “Gulliver”, do IOWO 

Seção II – Filosofia de educação matemática na escola francesa 

Subseção 1 – produzindo um interlocutor em Brosseau 

Subseção 2 – leitura plausível a noção de situação didática, em Brosseau 

Subseção 3 – uma leitura plausível de situação didática a partir de um jogo de Brosseau 

Seção III – Filosofia de educação matemática na escola russa 

Subseção 1 – produzindo um interlocutor em Davidov 

Subseção 2 – leitura plausível ao currículo desenvolvimental, em Davidov 

Subseção 3 – uma leitura plausível de uma atividade didática, em Davidov 

Mas, resta  ainda concluir  do  Ensaio  VI,  sobre diferença na educação matemática:

recursos,  modelos teórico-didáticos e  currículo.  O texto deste ensaio fora produzido entre

2014 e 2015 em busca a situar a temática de recursos e materiais didáticos para educação

matemática, neste trabalho. Após consulta aos grupos de pesquisa em Educação Matemática

no banco de dados da CAPES, eu verificara que apenas um grupo, criado em 2013, continha

em seu  nome declaradamente  expressão  que remetia  diretamente  a  recursos  ou materiais

didáticos, currículo para educação matemática. Eu verificara também, que não havia entre os

nomes dos grupos de trabalho no site da SBEM, um que a época se dedicasse centralmente a

currículos em educação matemática. Já no grupo de trabalho sobre currículo da ANPED, as

produções em torno da temática de recursos e materiais didáticos para educação matemática

eram esparsas  e  mais focadas no  uso  de livros didáticos em sala  de aula de matemática.

Outras, diziam respeito a produção de materiais didáticos para os anos iniciais, do nível de

ensino básico.
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Tudo isto, sugeria que carecia na comunidade de educação matemática, uma discussão

mais geral, sistemática e consistente para a temática da produção, avaliação e uso de recursos

e  materiais  didáticos  para  educação  matemática  e,  logo,  modelos  teórico-didáticos  de

educação matemática.  Àquela época, a  SBM junto com o PROFMAT oferecia seminários

regionais  aos  professores  de  matemática  em serviço  e  nos  quais  se  incluía  avaliação  de

recursos didáticos. Por outro lado, surgia e se impunham as polêmicas a partir do surgimento

de uma Base Nacional Curricular  comum em território nacional,  a  BNCC.  Estava clara a

necessidade de discussão em torno da temática, pois, se é fato que a formação ou educação de

professores de matemática é uma questão central na comunidade de educação matemática,

como afirma Lins, e considerando que a seleção (ou produção), avaliação e uso de recursos e

materiais didáticos para educação  matemática é  uma questão  central ao planejamento das

aulas para a comunidade dos professores de matemática em serviço, então, era de se esperar

que este fosse tema central a formação de professores de matemática. Mas isto não se verifica.

Vem neste sentido a problematização que faço no Ensaio VI.

E aqui fico à guisa de uma conclusão em palavras que não são finais, dizendo do que

se depreende de nosso  esforço  em busca a um modo  de ler modelos teórico-didáticos de

educação matemática: abordar  diferença  e  contexto  com o MCS em situação mais geral do

que aquela das atividades em sala de aula de matemática e  que Lins (1999, 2008, 2012)

observa e postula a interação. 

Em nosso estudo, pudemos verificar também, evidências de valores e princípios para a

educação  matemática  em sala  de aula  e  à  produção  de  recursos  e  materiais  didáticos  na

educação matemática. Até aqui e em consideração ao que este trabalho apresenta efetivamente

declarado, identificamos alguns (ainda que de modo provisório, pois há outros) a duas teorias

de educação matemática: o MCS e a EMR. Isto pode nos ajudar em futuro próximo a começar

a caracterizar ação didática nos termos delas.

Sobre o estudo do MCS, há evidências a partir da noção de conhecimento que Lins

postula ao seu modelo (LINS, 2012), de que a  justificação  que a constitui deva ser sempre

declarada ao  tempo  da interação  em sala  de aula  de  matemática.  Na teoria  de educação

matemática de Lins, é plausível dizer que isto oferece motivo a continuidade da interação e

tempo para que a diferença (LINS, 2008) aqui entendida em si mesma como uma experiência

de trânsito na mudança de interlocutores (LINS, 1999, 2008, 2012) possa acontecer; noutras

palavras,  o  contexto  como  cenário  situado  numa  atividade  (cognitiva)  na  qual  um  ser

cognitivo está se constituindo no interior de um campo semântico, pode se transformar. Neste
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sentido é plausível dizer também, que diferença seja um valor a ação didática no MCS e que

se assim o é,  o modo de produção, avaliação e uso de recursos ou materiais didáticos na

perspectiva do MCS para formação de professores, como demonstrado em Almada (2013),

busca laborar situações nas quais diferentes direções possam entrar em curso à interação e a

diferença como uma experiência, acontecer.

Sobre o estudo da EMR, há evidências a partir da designação de “realística” atribuída

por professores em referência às atividades produzidas pelo Wiskobas nos termos da teoria de

educação  matemática  de  Freudenthal  (TREFFERS,  1987;  1992),  há  evidências  de  que  o

objeto que se constitui em “realística” para a acepção holandesa desta palavra é imaginação,

conforme  define  Heuzel-Panhuizel  em  verbete  à  Enciclopédia  Britânica  de  Educação

Matemática (LERMAN, 2013). Em si mesma, realística é palavra que se de um lado qualifica

educação matemática, de outro a predica: em Freudenthal educação matemática  é  realística

(imaginativa).  Isto  posto,  é  plausível  dizer  que  na  teoria  de  educação  matemática  de

Freudenthal,  a  noção  de  reinvenção  guiada  é  um valor  que  orienta  a  ação  didática  do

professor de matemática a serviço de estimular a imaginação dos estudantes para que possam

por si mesmos produzir relações entre objetos no interior de um mundo ficcional, porta ao

real, e que são estimulados a imaginar e comparar. Neste sentido, é plausível que a teoria de

educação  matemática  de  Freudenthal  (1992)  esteja  nos  sugerindo  conceber  processos  de

aprendizagem matemática, grosso modo, a exemplo da atividade (cognitiva) matemática do

matemático empírico ou puro, e que se por um lado recorre à dedução lógica, por outro é

imaginativa porque busca testar, estabelecer relações consistentes ao que se apresenta como

fenômeno  de um mundo  real.  E  se assim é,  então, na teoria  de educação  matemática  de

Freudenthal, é plausível dizer também que reinvenção guiada oriente modos de produção de

recursos ou materiais didáticos em base dela; e uma evidência disto é a atividade “Gulliver”

de  Treffers  (1987).  Ali,  pode-se  ler  um caminho,  rota traçada  para que  os estudantes  se

aproximem mais e mais a situações de comparação de grandezas e medidas relacionando em

exercícios de pensamento proporcional, um mundo ficcional de gigantes como Gulliver, com

um outro, de criaturas muito pequenas, o dos habitantes de Liliput.

E aqui, despeço-me do leitor.

Atenciosamente,

Regina Ehlers Bathelt
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