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Resumo 

 
 

O presente estudo fundamenta-se na problemática da demonstração na matemática 
escolar. O seu objectivo primordial é identificar as formas como os alunos validam os 
resultados matemáticos, relacionando-as com a prática social desenvolvida na aula. 
Focando-se nos significados dos participantes—uma turma de 9.º ano, de onde foi 
seleccionado um grupo de quatro alunos para alvo de registo vídeo e áudio, e a 
respectiva professora—, foi conduzido numa perspectiva interpretativa e as suas 
questões foram: 1) qual a natureza da demonstração no contexto escolar, 2) qual o papel 
da demonstração na actividade matemática escolar, e 3) como se relaciona a 
concretização da demonstração com a prática social desenvolvida na aula de 
Matemática. 

Uma das condições requeridas para a evolução dos alunos no sentido de passarem 
do uso de esquemas demonstrativos empíricos indutivos para a adopção de esquemas 
demonstrativos dedutivos é a da transformação da natureza dos objectos matemáticos: 
de objectos empíricos para objectos abstractos. Para essa transformação, concorrem dois 
factores com igual relevância: os exemplos particulares e a função da demonstração. 
Nas actividades em que os alunos conjecturam e em que são incentivados a proceder a 
demonstrações explicativas, os exemplos, sendo imprescindíveis para a complexificação 
das generalizações, vão mudando gradualmente no que respeita ao papel desempenhado 
e à sua natureza: inicialmente são instâncias particulares até se tornarem exemplos 
generalizáveis, ao serem olhados nas suas propriedades gerais, na procura das razões 
teóricas que justificam um dado fenómeno matemático. Quando a demonstração tem a 
função de descoberta, os alunos lidam, desde o início da exploração da tarefa, com 
objectos matemáticos gerais e abstractos, não recorrendo a exemplos e estabelecendo 
raciocínios dedutivos. Neste caso, a demonstração é vista pelos alunos como servindo 
simultaneamente múltiplas funções: descoberta da propriedade matemática que 
soluciona o problema, verificativa da verdade da conclusão alcançada, explicativa e 
comunicativa. Os alunos preferem exprimir as suas demonstrações de um modo 
narrativo e informal, sendo mais bem sucedidos nesta forma do que na forma algébrica. 

Relativamente à prática social da aula de Matemática, existem, no seio do grupo-
alvo, diferentes identidades que se reflectem no grau de participação e de posse dos 
significados, na admissão à emergência de discussão matemática, e na 
convicção/persuasão que poderão fundamentar-se mais no poder da voz do que nas 
razões matemáticas subjacentes. A professora desempenha um papel decisivo na 
negociação com os alunos da necessidade de uma demonstração e de quais as suas 
características em Matemática. A comunicação matemática das demonstrações, 
alcançadas por insight, encontra-se inerentemente relacionada com a explicação e com 
uma maior compreensão matemática, conduzindo a um crescimento da posse de 
significados em todos os elementos do grupo. 
 
Palavras-chave: matemática, currículo, esquema demonstrativo, campo de argumentos, 
aprendizagem e identidade. 



 

  

 
Abstract 

 
 

This study deals with the problem of proof in school mathematics. Its main goal is 
to identify the ways in which students validate their mathematical results, relating them 
to the social practice developed in the classroom. It focuses on the participants’ 
meanings and was conducted within an interpretative perspective, involving a 9th grade 
class and the class mathematics teacher. A group of four students was selected to be 
videotaped and audiotaped. The questions posed were: 1) what is the nature of proof in 
a school context?, 2) what is the role of proof in students’ mathematical activity?, and 3) 
how does the construction of proof relate to the social practice developed in the 
mathematics classroom? 

One of the conditions required for students to develop their capacity to shift from 
using inductive empirical proof schemes to deductive proof schemes is the 
transformation of the nature of mathematical entities: from empirical entities into 
abstract ones. Two different factors were found to be relevant in this transformation: the 
specific examples and the function of proof. In activities where the students conjecture 
and are encouraged to construct explanatory proofs, the use of examples is essential for 
devising increasingly complex generalisations. Examples will gradually change their 
role and their nature: in the beginning they are particular instances and then they 
become generic ones, when students look at them differently, trying to find general 
properties that theoretically justify a mathematical phenomenon. When proof has a 
discovery function, students work with general and abstract entities all the time, 
elaborating deductive reasoning, without relying on examples. In this case, proof is 
regarded by students as having multiple and simultaneous functions: to discover a new 
result that is the solution to the problem, to verify the truth of the statement concluded, 
to explain and to communicate. Students prefer to express their proofs using an informal 
and narrative form and they are also more successful in constructing proofs when they 
use this narrative form than when they use a formal and algebraic form. 

Within the target group, there are different identities that reflect on the 
participation and the degree of ownership of meaning, on the emergence of 
mathematical discussion and on conviction/persuasion that may be more associated with 
voice power than with mathematical ideas. The teacher has a decisive role in negotiating 
with students the need of a proof and its characteristics in Mathematics. The 
mathematical communication of proofs realised by insight is intrinsically related to 
explanation and to a more complete understanding of mathematics, which increase 
ownership of meaning for all the members of the team. 
 
Key-words: mathematics, curricula, proof scheme, field of arguments, learning and 
identity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Mas o essencial é a verdade, vale a pena e tenho de 
procurar, porque se não, para que é que vivi?  
(Márai, As velas ardem até ao fim, p. 146) 

O Problema 

Formulação 

A actividade matemática escolar apresenta especificidades inerentes ao contexto 

onde se desenvolve. Ela é, intrínseca e eminentemente, uma actividade social devendo 

atender-se aos seus aspectos normativos (Cobb, Wood e Yackel, 1993; Lave, 1997; 

Wenger, 1998; Wenger, McDermott e Snyder, 2002; Yackel e Cobb, 1996). Se 

considerarmos que a demonstração, dada a sua importância, deve ser integrada e 
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valorizada no currículo de Matemática em qualquer dos níveis de ensino, tomando o 

formato adequado a cada um desses níveis, poderemos, pois, considerá-la como uma 

vertente integrante da actividade matemática escolar, passível de ser estudada e 

analisada. 

Apesar da importância que ultimamente tem sido reconhecida à demonstração na 

matemática escolar, no seio da comunidade da educação matemática, os estudos 

empíricos incidentes nesta temática evidenciam francas dificuldades dos alunos, desde o 

nível mais básico até ao nível superior, quer na compreensão da importância da 

demonstração quer na sua construção (Boavida, 2005; Brocardo, 2001; Chazan, 1993; 

Hanna e Jahnke, 1993; Harel e Sowder, 2007; Healy e Hoyles, 2000; Recio e Godino, 

2001; Rodrigues, 1997; 2000). Segundo de Villiers (2001), o problema dos alunos com 

a demonstração reside mais na falta de motivação e de compreensão da respectiva 

função do que na falta de competência no raciocínio lógico, apontando estudos 

reveladores de que crianças muito novas são capazes de raciocinar logicamente num 

contexto de situações reais significativas para elas. 

Se encararmos a demonstração como um processo em que os alunos, ao longo da 

sua escolaridade, e através “da prática permanente da argumentação em defesa das suas 

afirmações” (Veloso, 1998, p. 374), vão construindo a ideia do que é uma 

demonstração, poderemos pois defender a sua integração curricular no ensino básico, 

não como objecto de estudo, mas sim como instrumento ao serviço de uma 

compreensão mais aprofundada da Matemática. Nesta perspectiva, a demonstração 

poderá emergir em ambientes de sala de aula onde é usual os alunos argumentarem e 

justificarem as suas afirmações (Cobb et al., 1993; Yackel e Cobb, 1996). 

Poderemos tipificar dois tipos diferenciados de práticas sociais na sala de aula 

com características marcadamente distintas (Cobb et al., 1993): inquiry math e school 
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math. No primeiro, os alunos envolvem-se numa prática matemática baseada na 

formulação de conjecturas, na argumentação e na justificação das ideias matemáticas. 

Caracteriza-se, portanto, pela existência de uma comunicação matemática, pela qual os 

alunos expressam pública e genuinamente o seu pensamento matemático e os 

professores colocam questões aos alunos com a intenção de perceber verdadeiramente o 

seu raciocínio e de ampliar o mesmo. No segundo, os alunos limitam-se a adivinhar o 

que é pretendido pelo professor na tentativa de corresponder o mais possível às suas 

expectativas (Voigt, 1994) e os professores colocam questões, das quais já conhecem as 

respostas, com o único intuito de verificar os conhecimentos dos seus alunos, num 

contexto onde são valorizadas as respostas certas e rápidas, sem qualquer discussão ou 

justificação, isto é, os alunos não são incentivados a expressar o seu pensamento mas 

sim a expressar a resposta ‘certa’ que agradará ao professor. 

Será pois no contexto de ‘inquiry math’ que a demonstração matemática poderá 

emergir, encarada não numa perspectiva formal, que pouco significado teria para os 

alunos, mas sim decorrente de uma justificação que encerre o carácter geral do universo 

matemático, ou de um contra-exemplo que demonstre a falta de validade de uma dada 

afirmação ou conjectura. As justificações das ideias matemáticas são pois formuladas 

pelos alunos quando estes se encontram face à concretização de tarefas de natureza 

investigativa (Boero, Garutti, Lemut e Mariotti, 1996). São vários os autores que 

defendem uma continuidade entre a argumentação e a demonstração (Boavida, 2005; 

Boero et al., 1996; Healy e Hoyles, 2000; Mariotti, 2000). No presente estudo, a 

demonstração é encarada como uma forma particular de argumentação. No entanto, esta 

perspectiva é consonante com a visão de uma continuidade, ao concebermos a 

argumentação como uma actividade mais abrangente que inclui formas de persuasão e 

de justificação que não constituem demonstrações. 
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Considero que quer a natureza da demonstração quer a relação entre o ensino da 

demonstração e as decisões curriculares, constituem domínios com muitas questões em 

aberto e portanto áreas relevantes de investigação em educação matemática. O presente 

estudo apresenta dois propósitos: 

• analisar (a) a forma como os alunos se convencem e persuadem os outros 

acerca da veracidade de uma dada afirmação matemática, (b) a natureza 

assumida pelas demonstrações produzidas pelos alunos na aula de 

Matemática e (c) o papel que a demonstração desempenha na actividade 

matemática escolar em diversos aspectos, a saber: (1) na compreensão 

matemática, ou seja, na compreensão do porquê de um dado fenómeno ou 

facto matemático; (2) na validação do conhecimento matemático; (3) na 

comunicação matemática; e (4) na descoberta de propriedades 

matemáticas; 

• analisar a relação entre a demonstração matemática e a prática social 

existente numa sala de aula. A sala de aula é vista como um sistema sócio-

cultural criado mutuamente por alunos e professor. A prática enquanto 

característica da aprendizagem é analisada numa perspectiva de concepção 

hermenêutica entre actividade e contexto (Winograd e Flores, 1993) e 

numa perspectiva social (Wenger, 1998), nos seguintes aspectos: (a) a 

dinâmica no seio do grupo e sua relação com as identidades construídas, 

(b) as relações de poder existentes no grupo e (c) o papel do professor na 

prática social da aula de Matemática. 

Justificação 

Segundo Hanna (1996), demonstração é um argumento transparente usado para 

validar uma afirmação, e que tem uma dupla função, a de promover a compreensão e a 

de convencer. No âmbito desta problemática, de Villiers (2001) identifica as funções da 

demonstração na matemática para as discutir relativamente à sua utilização na sala de 

aula e tirar algumas implicações para o ensino da demonstração. A importância da 
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demonstração na aula de Matemática tem sido destacada por diversos autores. A 

relevância da sua integração curricular está associada a um dos principais objectivos do 

ensino da Matemática: permitir que os alunos compreendam a natureza da matemática, 

ciência cujas teorias são comprovadas, não pela experimentação, mas sim pela 

demonstração, não obstante a presença da experimentação e da intuição na actividade 

matemática, em particular, na fase inicial de descoberta (de Villiers, 2004; Hanna, 1996; 

2000; Veloso, 1998). Por outro lado, a justificação desta integração reside sobretudo no 

papel que a demonstração pode desempenhar ao nível da promoção da compreensão 

matemática (de Villiers, 2001; Hanna, 2000; Hersh, 1993; 1997; NCTM, 2000). 

São vários os autores que, no âmbito da educação matemática, se têm debruçado 

sobre a problemática da demonstração matemática (por exemplo, Alibert e Thomas, 

1991; Balacheff, 1987; 1991; Boero et al., 1996; Chazan, 1993; Cobb et al., 1993; de 

Villiers, 1997; 2001; 2004; Duval, 1991; Fonseca, 2004; Garnica, 1996; Godino e 

Recio, 1997; Hanna, 1991; 1996; 2000; Hanna e Jahnke, 1993; 1996; 1999; Harel e 

Sowder, 2007; Healy e Hoyles, 2000; Herbst, 2002; Jones, 2000; Machado, 2005; 

Mariotti, 2000; Mariotti et al., 1997; Recio e Godino, 2001; Selden e Selden, 2003; 

Simon, 1996), por um lado, e sobre a problemática das interacções sociais e da prática 

social, por outro (por exemplo, Brown e Campione, 1994; Rogoff, 1990; Saxe, 1991; 

Solomon, 1994; Voigt, 1994; Yackel e Cobb, 1996). Este estudo tem, portanto, grande 

actualidade de acordo com a pertinência dada a ambos os temas pela comunidade 

científica, pretendendo dar um contributo para a mesma. Apresenta ainda a 

particularidade de relacionar a aprendizagem da demonstração matemática com a 

prática social na aula de Matemática, de uma forma holística. Assim, é importante que, 

ao atender-se a uma das dimensões consideradas, se tenha simultaneamente em conta a 

influência recíproca da outra: a demonstração é feita no contexto de uma prática social 
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desenvolvida no seio de um grupo de trabalho e do grupo-turma, podendo ser 

estimulada ou desenvolvida por intermédio das interacções estabelecidas; por sua vez, 

as relações sociais podem tomar diferentes formas, podendo, eventualmente, alterar-se 

pela ocorrência da demonstração. Por outro lado, o contexto de trabalho das aulas de 

Matemática, onde foram recolhidos os dados empíricos para responder às questões da 

presente investigação, está centrado na actividade de investigação, particularmente 

adequada para a análise da demonstração matemática, actividade esta que assume 

igualmente uma grande importância na educação matemática, sendo um tema que tem 

sido objecto de interesse quer de professores quer de investigadores, apesar da reduzida 

atenção dada à mesma ao nível do currículo em acção. 

O papel da demonstração matemática no ensino básico, em relação estreita com os 

contornos que a mesma assume na aula de Matemática, constitui, portanto, um tema de 

grande relevância para a educação matemática em geral e de um modo particular para 

Portugal. Contudo, existe pouca investigação, nomeadamente em Portugal, incidente 

nesta temática, pelo que espero que o presente estudo, centrado na actividade de 

demonstrar dos alunos do ensino básico, possa contribuir para o enriquecimento do 

conhecimento da comunidade científica no que respeita à problemática da integração 

curricular da demonstração e do seu papel na aprendizagem matemática dos alunos. 

Questões de Investigação 

Em contextos de trabalho centrados em actividades de investigação, as questões a 

que se pretende responder com este estudo são as seguintes: 

1. Qual é a natureza da demonstração no contexto escolar? 

2. Qual é o papel da demonstração na actividade matemática escolar? 
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3. De que forma a concretização da demonstração se relaciona com a prática 

social desenvolvida na aula de Matemática? 

Enquadramento Teórico 

Uma vez que o presente estudo se enquadra numa perspectiva situada—a 

aprendizagem da Matemática como fenómeno situado no qual a situação estrutura o 

acto cognitivo, assumindo-se, portanto, as capacidades cognitivas das crianças como 

sendo locais, dependentes do contexto e dos factores sócio-culturais (Brown, Collins, e 

Duguid, 1988; Lave, 1997)—e sócio-histórico-cultural (Vygotsky, 1995), os seus 

fundamentos teóricos assentam numa abordagem que integra as ordens social, cultural e 

histórica e que coloca a ênfase nos indivíduos em actividade (Leont’ev, 1978), com os 

meios que dão forma a essa mesma actividade. A teoria social de aprendizagem de 

Wenger (1998) assumiu uma particular relevância na análise da prática social 

desenvolvida nas aulas de Matemática, bem como o constructo de voz (Wertsch, 1991). 

O estudo enquadra-se igualmente numa perspectiva de cognição corporizada (Lakoff e 

Núñez, 2000; Varela, 1988/s.d.) que assume que os diversos conceitos, incluindo os 

matemáticos, são estruturados pela natureza dos nossos corpos e pelo modo como 

funcionamos no meio envolvente. Nesta perspectiva, rejeita-se a ideia da representação 

objectiva bem como os dualismos mente/corpo e subjectividade/objectividade. Varela 

(1988/s.d.) valoriza a enacção enquanto co-determinação do sujeito e do mundo, 

defendendo que estas duas realidades são co-constitutivas. A perspectiva da cognição 

corporizada é entendida, no presente estudo, como complementar e compatível com a 

da aprendizagem situada, já que a aprendizagem se efectiva através de processos 
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cognitivos corporizados básicos e de sistemas conceptuais, sendo portanto passível de 

ser analisada por ambas as perspectivas. 

Segundo Leont’ev (1978), a internalização de elementos cognitivos vivenciados 

em contextos sociais não é a transferência de uma actividade externa para um plano 

interno, preexistente, mas sim, o processo em que esse plano de consciência interno é 

formado. Wenger (1998), por seu lado, coloca a ênfase na noção de prática e na noção 

de identidade, clarificando que a identificação, enquanto vertente do processo de 

formação de identidade, não é meramente internalização, já que nem permanece 

completamente internalizada nem é simplesmente externa, processando-se 

continuamente num dado contexto social através do qual os modos de pertença se 

tornam constitutivos da identidade. 

Ao considerar a cognição como um fenómeno social complexo, Lave (1997; p. 1) 

afirma que a cognição se estende (de uma forma interrelacionada) por “mind, body, 

activity, and culturally organized settings”, os quais incluem não apenas o sujeito em 

causa mas também os outros actores envolvidos. Coloca a ênfase na especificidade da 

forma tomada pela actividade matemática consoante a situação onde a mesma é 

desenvolvida. Enquanto que na abordagem da teoria da actividade, segundo a 

perspectiva de Leont’ev, se dá uma importância primordial à história como relação 

constitutiva entre as pessoas em acção e os contextos, para Lave, para além disso, é 

fundamental identificar as relações entre as diferentes práticas sociais, tanto dentro 

como entre os contextos. Segundo Lave e Wenger (1994), a aprendizagem constitui um 

aspecto da prática social, e como tal, envolve toda a pessoa. “It implies not only a 

relation to specific activities, but a relation to social communities—it imples becoming 

a full participant, a member, a kind of person” (Lave e Wenger, 1994, p. 53). 
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O presente estudo enquadra-se, portanto, numa perspectiva em que se concebe o 

indivíduo e o mundo social como aspectos inseparáveis de um mesmo sistema 

interactivo e cujo foco de análise reside nos processos de actividade sócio-cultural que 

envolve a participação (ou não-participação) das pessoas em práticas sociais. No que 

concerne à demonstração, foram utilizadas e equacionadas ideias vindas do domínio da 

filosofia, como é o caso de Toulmin (1969), de Hersh (1993; 1997), de Ernest, (1993) e 

de Lakatos (1991), e também do domínio específico da educação matemática, como é o 

caso de autores com trabalho relevante nesta área, e que já referenciei atrás, entre os 

quais destacarei Balacheff (1991), Boero et al. (1996), de Villiers (1997; 2001; 2004), 

Duval (1991), Hanna (1991; 1996; 2000), Hanna e Jahnke (1993; 1996; 1999), Harel e 

Sowder (2007), Healy e Hoyles (2000), Mariotti (2000), Mariotti et al. (1997) e Recio e 

Godino (2001). 

Metodologia 

Optei por uma metodologia de natureza interpretativa por considerar que a mesma 

está de acordo com a problemática que investiguei, com as perspectivas teóricas que 

adopto e com o tipo de itens que analisei, a saber: (a) a natureza da demonstração 

matemática; (b) o papel da demonstração na actividade matemática escolar; e (c) a 

natureza da relação entre a concretização da demonstração matemática e a prática social 

desenvolvida na aula de Matemática. 

A análise do estudo incidiu nos processos de ocorrência dos acontecimentos e nos 

significados dos participantes envolvidos. A ênfase nos processos e nos significados é, 

portanto, uma característica da investigação interpretativa/qualitativa, ao contrário da 
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investigação de natureza quantitativa que estabelece relações causais entre variáveis, 

medindo e analisando as mesmas (Bogdan e Biklen, 1994; Denzin e Lincoln, 1984). De 

acordo com Erickson (1986), o principal interesse de uma investigação 

interpretativa/qualitativa reside nos significados imediatos e locais das acções, definidos 

pelo ponto de vista dos participantes envolvidos no estudo. Na investigação de tipo 

qualitativo, a análise dos dados é feita, fundamentalmente, de forma indutiva, pois, ao 

contrário das abordagens quantitativas, hipotético-dedutivas, aqui não existe o propósito 

de testar hipóteses formuladas previamente, mas sim, o propósito de percorrer um 

processo de exploração e descoberta de aspectos emergentes da própria análise de 

dados. Contudo, quer a dedução quer a indução estão presentes na análise qualitativa de 

dados (Brown e Dowling, 1998; Erickson, 1986; Merriam, 1991), uma vez que a 

dedução decorrente dos conceitos teóricos, enquanto instrumentos analíticos dos 

episódios empíricos, relaciona-se dialecticamente com a indução da análise de dados. 

O presente estudo enquadra-se, portanto, numa abordagem investigativa de 

natureza qualitativa, com a recolha de dados de índole qualitativa, ricos em pormenores 

descritivos. Foram observados os comportamentos dos alunos, o modo como 

desenvolvem a sua actividade matemática, e as suas interacções, em contexto de sala de 

aula, sendo este ambiente natural a fonte directa dos dados, dada a necessidade de 

analisar as situações contextualmente. 

Os dados analisados no presente estudo foram recolhidos numa escola do ensino 

básico, numa turma de 9º ano, durante o ano lectivo de 2005/06, nas aulas de 

Matemática em que foram exploradas as tarefas de investigação acordadas com a 

professora, num total de 30 aulas, correspondendo a 15 blocos de 90 minutos. Foi 

seleccionado, na turma, um grupo de quatro alunos para constituir o alvo da pesquisa e 

foi o trabalho desenvolvido pelo mesmo que foi videogravado. Foram utilizadas as 
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seguintes técnicas de recolha de dados: entrevista semi-estruturada (à professora e aos 

grupos-alvo) videogravada, observação participante e naturalista, e análise de 

documentos. Os documentos utilizados como fontes de informação incluem: (a) os 

registos vídeo e (b) os trabalhos de todos os alunos da turma escritos. Na análise de 

dados, é a teoria que orienta os processos de recolha e análise de dados, e por sua vez, 

são os dados empíricos que ajudam a entender a teoria, e a dar uma resposta às questões 

impulsionadoras do estudo. 

Organização da Tese 

O presente trabalho encontra-se organizado em oito capítulos. A Introdução é o 

primeiro capítulo, a que se seguem três capítulos de fundamentação teórica, um outro 

reservado à apresentação da metodologia adoptada no estudo, dois capítulos de 

apresentação dos resultados empíricos, e por fim, um capítulo de apresentação de 

conclusões. 

A concepção da natureza da matemática é uma questão central na educação 

matemática, e em particular, num estudo debruçado na problemática da demonstração. 

‘O que é a matemática enquanto ciência e enquanto disciplina escolar?’ é a pergunta que 

colocamos, em primeiro lugar, sempre que nos questionamos acerca de quais as linhas 

centrais que deverão estruturar o currículo de Matemática. Em particular, discutir o 

papel específico da demonstração na educação matemática implica discutir as 

concepções sobre a matemática (ciência) e sobre a matemática escolar, e sua relação 

com a demonstração, bem como clarificar qual o papel desta na própria matemática, nas 

suas duas vertentes, aqui diferenciadas, a ciência e a disciplina escolar. Implica ainda 
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discutir, num plano filosófico, o que é a verdade, a possibilidade de a alcançar, discutir 

a certeza e a relação com a demonstração. Daí que tenha optado por elaborar dois 

capítulos teóricos centrados na demonstração, um mais relacionado com a matemática e 

o outro com a educação matemática. No capítulo II, foco a natureza da matemática e sua 

relação com a demonstração, bem como as funções da demonstração na matemática. No 

capítulo III, incido a atenção sobre a noção de currículo, e sobre a evolução curricular 

de Matemática, em particular, identificando nos currículos prescritos de vários países, 

incluindo Portugal, o lugar que é reservado à demonstração. Neste capítulo, apresento 

um ponto dedicado às tarefas de investigação por estas terem sido um recurso 

predominante nas aulas observadas. Discuto, ainda, como deverá ser integrada 

curricularmente a demonstração, bem como as suas funções no ensino e aprendizagem 

da Matemática e, por fim, sintetizo alguma investigação empírica feita neste domínio. 

Um outro capítulo teórico, o capítulo IV, apresenta quatro linhas teóricas no domínio da 

cognição e da aprendizagem: perspectiva heideggeriana de cognição (Heidegger, 1999), 

cognição corporizada (Lakoff e Núñez, 2000), teoria social de aprendizagem (Wenger, 

1998) e perspectiva sócio-cultural (Leont’ev, 1978; Vygotsky, 1961/1995). 

No capítulo V, discuto e descrevo quer as opções metodológicas feitas no estudo 

quer os procedimentos adoptados na recolha e análise de dados. Nos capítulos VI e VII, 

são apresentados e discutidos os resultados empíricos. O capítulo VI apresenta a análise 

microscópica do trabalho dos alunos na exploração e discussão de uma tarefa, sendo 

ainda dissecado o padrão relacional existente no seio do grupo-alvo. O capítulo VII 

apresenta os resultados relativos a tarefas, a partir das quais, emergiram dados com 

maior pertinência relativamente à problemática em estudo. Por fim, no capítulo VIII, 

apresento as conclusões do presente estudo, bem como as implicações e recomendações 

emergentes do mesmo. 
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CAPÍTULO II 

A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

Toda verdade é relativa ao ser da presença na 
medida em que seu modo de ser possui 
essencialmente o caráter de pre-sença. 
(Heidegger, Ser e Tempo, p. 296) 

Entender o papel da demonstração na matemática conduz-nos ao questionamento 

do que é afinal a matemática, conduz-nos ao questionamento de como encaramos as 

verdades matemáticas e como chegamos a elas. A concepção sobre a matemática, por 

sua vez, dependerá da perspectiva epistemológica em que nos situarmos. Neste capítulo, 

começo por precisar e discutir o que se entende por demonstração em matemática. Em 

seguida, traço uma perspectiva histórica da filosofia da matemática para se perceber o 

modo como tem evoluído o entendimento acerca da natureza dos objectos matemáticos, 

acerca do que origina e faz desenvolver o saber matemático e acerca da verdade e da 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 14 

certeza matemáticas. É sobretudo esta última questão que me interessa dada a íntima 

relação com a demonstração. Mas também ela só poderá ser entendida se a 

relacionarmos com as questões anteriores. Tal como é afirmado por Campbell (1998), 

existe um paralelismo estreito entre o desenvolvimento histórico da filosofia e a nossa 

compreensão da matemática, o que justifica o facto de um investigador em educação 

matemática, preocupado com a natureza e o desenvolvimento da compreensão 

matemática, atender ao desenvolvimento histórico do pensamento filosófico, 

especialmente no que respeita à matemática. Na secção seguinte, discuto o estatuto 

específico da demonstração no seio do conhecimento matemático, à luz da perspectiva 

histórica da filosofia da matemática explanada anteriormente. 

Conceito de Demonstração em Matemática 

O que é 

A concepção de demonstração em matemática tem vindo a mudar ao longo dos 

tempos, embora possamos considerar que a estrutura do raciocínio dedutivo introduzida 

pela matemática grega mantenha uma certa estabilidade, sendo, essencialmente, a 

mesma que continua a ser adoptada actualmente (Harel e Sowder, 2007). Esta relativa 

estabilidade contrasta com a grande expansão e evolução histórica que a matemática 

enquanto ciência tem conhecido. Daí que a forma de identificar um dado campo de 

estudo como pertencendo à matemática seja mais guiada pelo método específico da 

matemática—“conjecture and proof” (Hersh, 1997, p. 5)—do que propriamente pelo 

respectivo conteúdo. 
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Assim, e apesar dessa relativa estabilidade, poderemos assinalar mudanças 

históricas e culturais relativamente à visão sobre o papel da demonstração, a sua 

essência e as suas normas (Hanna e Jahnke, 1993) e, inclusivamente, alguns desacordos 

relativamente ao tipo de demonstração que se aceita e aos princípios lógicos 

permissíveis, como referirei na secção Perspectiva Histórica da Filosofia da 

Matemática, a propósito da corrente intuicionista/construtivista. Actualmente, o advento 

da utilização dos computadores, em particular, ampliou a controvérsia entre os 

matemáticos sobre o que se pode considerar, ou não, uma demonstração. Igualmente 

não concordantes são as ideias acerca do que é que faz com que uma demonstração seja 

considerada aceitável. 

O que é demonstração? Benson (1999) define este conceito como um argumento 

convincente. Enquanto definição, o autor refere que “proof in mathematics is the same 

as proof in everyday life; however, the standard is higher” (p. 26), acrescentando ainda 

que a matemática requer uma demonstração que convença de modo a não deixar lugar a 

qualquer dúvida. Tal como é apontado por Healy e Hoyles (2000), este conceito é 

indistinguível de evidência fora da matemática. De facto, o que está para lá da dúvida 

razoável, constitui prova para um juiz; o que ocorre dentro de uma certa probabilidade, 

constitui prova para um estatístico; e o que resulta da investigação empírica feita através 

dos sentidos, constitui prova para um cientista. Wolf (1998) compara a prova em Direito 

com a prova em matemática e noutras ciências: 

First of all, note that a proof in a court of law is a much less objective and 
permanent thing than a proof in mathematics or science. A proof in 
mathematics or science must stand the test of time: if it does not stand up 
under continual scrutiny and criticism by experts in the field, it can be 
rejected at any time in the future. In contrast, to prove something in a jury 
trial in a court of law, all you have to do . . . is convincing one particular set 
of twelve people, just for a little while. The jurors aren’t experts in any 
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sense. . . . Furthermore, it doesn’t even matter if they change their minds 
later on! 
. . . [The lawyer] can certainly present evidence to the jury, and evidence 
usually consists of facts and observations of actual events. A lawyer may 
also conduct simple experiments, . . . and use various other methods that are 
similar to what a scientist does. . . .  
[Lawyers] can certainly use logic and deductive reasoning to sway the jury. 
. . . Lawyers can also appeal to precedent (previous legal decisions) or to 
the law itself, although such appeals are generally made to the judge, not the 
jury. This is analogous to the practice in science or mathematics of using a 
previously established result to prove something new. 
Are there any methods of persuasion available to a lawyer that are totally 
different from scientific and mathematical methods? Again, the answer is 
yes. A lawyer can use a variety of psychological and emotional tricks that 
would be completely improper in science or mathematics. (Wolf, 1998, pp. 
5-6, destaque no original) 

Também Godino e Recio (1997) fazem referência aos diferentes significados de 

prova consoante os diferentes contextos. Aliás, partindo desse facto, apresentam mesmo 

uma definição bastante abrangente de prova: “a proof is a contextual and pragmatic 

attribute of a discursive practice” (p. 315). Hersh dá uma definição semelhante à de 

Benson (1999): 

A proof is a conclusive argument that a proposed result follows from 
accepted theory. “Follows” means the argument convinces qualified, 
skeptical mathematicians. Here I am giving an overtly social definition of 
“proof”. Such a definition is unconventional, yet it is plainly true to life. 
(Hersh, 1997, p. 6) 

Hersh (1993; 1997) chama a atenção para a discrepância existente entre o 

significado de demonstração na prática matemática e o significado de demonstração na 

análise lógico-filosófica em termos de princípios teóricos. O problema, segundo o autor, 

reside no facto de usualmente não se reconhecer esta discrepância, especialmente no 

ensino e nos livros de texto. O primeiro significado é informal e impreciso, 

correspondendo à definição citada acima: a demonstração matemática prática é um 

argumento que convence os matemáticos peritos. O segundo significado é formal e 
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aponta para uma demonstração matemática teórica. Hersh (1997) indica quais os 

matemáticos—Aristóteles, Boole, Peirce, Frege, Russell, Hilbert e Gödel—que 

contribuíram para a construção de demonstrações teóricas, consistindo numa 

transformação de sequências simbólicas formais, de acordo com determinadas regras da 

dedução lógica. 

O autor refere que, na prática, é preferível uma demonstração bela e elegante com 

passos omissos do que uma hiper-correcta que ninguém leria, dado o aborrecimento 

causado pela excessiva extensão. Assim, Hersh (1993; 1997) defende que mesmo uma 

demonstração matemática correcta e completa, elaborada no âmbito da prática dos 

matemáticos, acaba por ser incompleta, de acordo com as normas da lógica formal, e 

que, portanto, o conceito formal de demonstração é irrelevante para o matemático. Esta 

ideia é precisamente corroborada por Thurston (1995), um matemático contemporâneo: 

“for the present, formal proofs are out of reach and mostly irrelevant” (p. 34). O 

primeiro significado, o significado prático e informal, está em consonância com o 

sentido comum do termo: o meio pelo qual os matemáticos testam ou provam o seu 

trabalho é submetê-lo aos olhos críticos dos seus colegas. Thurston (1995), ao focar a 

sua própria experiência de produzir e provar teoremas, chama a atenção para a 

importância do auditório na construção das demonstrações e, em particular, na 

comunicação das mesmas, de forma a que sejam compreendidas pelos outros 

matemáticos. Assim, dependendo do auditório específico, necessitará de explicitar mais 

ou menos certas partes das demonstrações: 

It became dramatically clear how much proofs depend on the audience. We 
prove things in a social context and address them to a certain audience. Parts 
of this proof I could communicate in two minutes to the topologists, but the 
analysts would need an hour lecture before they would begin to understand 
it. Similarly, there were some things that could be said in two minutes to the 
analysts that would take an hour before the topologists would begin to get it. 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 18 

And there were many other parts of the proof which should take two 
minutes in the abstract, but that none of the audience at the time had the 
mental infrastructure to get in less than an hour. (Thurston, 1995, p. 36) 

Godino e Recio (1997) fazem uma distinção muito semelhante à de Hersh (1993; 

1997) entre a demonstração num contexto de lógica e de fundamentos da matemática e 

a que é produzida no âmbito da matemática profissional. Assim, no primeiro contexto, a 

demonstração baseia-se na validade das regras lógicas usadas, de tal modo que a 

conclusão surge como uma consequência necessária das premissas, através da inferência 

dedutiva. Ao visar a justificação racional da verdade da proposição, a demonstração usa 

uma linguagem formal como requisito de garantia de rigor na mesma. De acordo com os 

autores, neste contexto, o teorema, uma vez aceite como verdadeiro, assume uma 

validade universal e intemporal. De facto, como veremos na secção Perspectiva 

Histórica da Filosofia da Matemática, as correntes fundacionistas preconizavam 

verdades infalíveis. No entanto, todas elas falharam nos seus intentos de eliminar da 

matemática qualquer contradição ou incerteza. O trabalho de Gödel, de que farei 

referência mais desenvolvida, nessa mesma secção, teve uma importância fundamental 

ao evidenciar, por intermédio de demonstrações formais, a impossibilidade de se 

alcançar uma certeza completa em matemática, mostrando que a demonstração dedutiva 

é insuficiente para demonstrar todas as verdades matemáticas. De acordo com Guillen 

(1983/1987, p. 126), “o que tornou a proeza de Gödel ainda mais retumbante foi o facto 

de ele ter usado a lógica para incriminar a lógica”. Gödel contribuiu, pois, para uma 

visão sobre a matemática em que se concebe o conhecimento como não sendo infalível 

nem absolutamente certo ou definitivo, ou ainda, livre de contradições. No contexto da 

matemática profissional, os matemáticos elaboram demonstrações dedutivas mas não 

formais, com recurso à linguagem natural, complementada por expressões simbólicas. 
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Neste contexto, “there is no generally accepted standard of rigor for systemizing 

mathematical proof” (Godino e Recio, 1997, p. 316). A verdade dos teoremas assim 

demonstrados é uma verdade com um carácter falível, temporário e social. 

Subjacente à definição de demonstração enquanto argumento convincente 

(Benson, 1999; Hersh, 1993; 1997) está, portanto, a precariedade relativa da validade 

das demonstrações. Isto é, o que foi convincente ontem, poderá não sê-lo hoje. Por 

exemplo, a demonstração do teorema das Quatro Cores1, feita por Kempe em 1879, foi 

considerada correcta durante onze anos até ao momento em que Heawood detectou os 

seus erros (Sousa, 2001). Só passados quase 100 anos, em 1976, é que Kenneth Appel e 

Wolfgang Haken anunciaram uma demonstração deste teorema, feita por exaustão, 

assente, em parte, numa análise computacional de 1482 casos especiais, e que foi aceite 

por grande parte da comunidade matemática. No entanto, muitas demonstrações em 

matemática têm resistido ao teste do tempo, permanecendo convincentes por centenas 

ou até milhares de anos. 

Para Balacheff (1987), é importante distinguir em educação matemática o termo 

provar do termo demonstrar, embora reconheça que sejam termos sinónimos para os 

matemáticos. Para estabelecer esta distinção, o autor introduz ainda um outro termo, a 

explicação, do qual se servirá para definir os outros, uma vez que encara estes conceitos 

de uma forma inclusiva: as demonstrações incluídas nas provas, e estas, por sua vez, 

incluídas nas explicações. Na sua perspectiva, explicação é um discurso “visant à rendre 

intelligible le caractère de vérité, acquis pour le locuteur, d’une proposition ou d’un 

résultat” (Balacheff, 1987, p. 148), podendo as razões apresentadas ser discutidas, 

aceites ou refutadas. A prova é uma explicação aceite por uma comunidade, sendo, 

19                                                
1 Este teorema afirma que qualquer mapa pode ser colorido com apenas quatro cores de tal modo que dois 
países contíguos nunca tenham a mesma cor. 
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portanto, reconhecida pela mesma como convincente, adquirindo um estatuto social, 

independentemente da proposição ser efectivamente verdadeira ou não. Assim, uma 

explicação alusiva à veracidade de um dado enunciado pode deter o estatuto de prova 

para um determinado grupo social, mas não para um outro. A demonstração é uma 

prova particular, sendo o único tipo de prova que (a) é aceite pelos matemáticos, (b) 

respeita regras dedutivas e (c) trabalha sobre objectos matemáticos teóricos. 

Au sein de la communauté mathématique ne peuvent être acceptées pour 
preuve que des explications adoptant une forme particulière. Elles sont une 
suite d’énoncés organisée suivant des règles déterminées: un énoncé est 
connu comme étant vrai, ou bien est déduit de ceux qui le précèdent à l’aide 
d’une règle de déduction prise dans un ensemble de règles bien défini. Nous 
appelons démonstrations ces preuves. (Balacheff, 1987, p. 148, destaque 
no original) 

Outros autores do campo da educação matemática adoptam uma perspectiva 

semelhante à de Balacheff (1987) no que respeita à distinção entre prova e 

demonstração. É o caso de Miyazaki (2000) que, adoptando uma terminologia idêntica à 

de Balacheff, distingue proof de demonstration. Relativamente ao conceito de prova, 

tanto Balacheff (1987) como Miyazaki (2000) estabelecem vários níveis de prova, com 

base em estudos empíricos que evidenciam as formas usadas pelos alunos para validar 

os resultados matemáticos. A demonstração corresponde ao último nível. Esta forma de 

classificar as provas aproxima-se da classificação proposta por Harel e Sowder (2007), 

feita por recurso à expressão proof scheme. Este assunto será desenvolvido no capítulo 

seguinte do presente trabalho, já que se reporta mais directamente à demonstração em 

educação matemática. 

Em suma, é possível atender-se, fundamentalmente, a dois significados distintos 

de demonstração: o significado prático e o significado formal. Na presente dissertação, 

adopto a perspectiva de demonstração em matemática no seu significado prático, 
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encarando-a como um argumento convincente para a comunidade de matemáticos, na 

linha de Hersh (1993; 1997). É também esta a definição de Benson (1999), mas 

contrariamente a este autor, considero que o conceito de demonstração matemática não 

corresponde à ideia de prova no dia-a-dia, tendo características marcada e 

substancialmente distintas, já que um argumento que convence um matemático céptico 

e especializado no assunto deverá estabelecer a verdade da afirmação matemática, não 

se assemelhando a um argumento usado no dia-a-dia, além da pretensão de convencer. 

Assim, no presente trabalho, adopto o termo demonstração atribuindo o mesmo 

sentido ao termo prova, não fazendo portanto qualquer distinção entre os dois termos 

enquanto significantes do mesmo conceito. O significado que atribuo a demonstração é 

o mesmo que é atribuído por Balacheff (1987) a démonstration e por Miyazaki (2000) a 

demonstration, embora estes autores distingam demonstração de prova. No que se refere 

às formas de validação usadas pelos alunos, utilizo a terminologia proposta por Harel e 

Sowder (2007), traduzindo proof scheme por esquema demonstrativo. Na literatura em 

inglês, é geralmente o termo proof que é utilizado, e apesar de nem sempre este termo 

ter o significado de demonstração, é usado, na maior parte das vezes, com o sentido de 

demonstração (como acontece em, por exemplo, de Villiers, 1997; 2004; Hanna, 1996; 

2000; Hanna e Jahnke, 1993; 1996; Healy e Hoyles, 2000; Hersh, 1993; 1997). Alguns 

autores, como por exemplo Harel e Sowder (2007), usam a expressão mathematical 

proof para designar a demonstração, correspondendo à sua noção institucionalizada 

matematicamente. 

Na presente dissertação, a demonstração é entendida como um encadeamento de 

argumentos gerais e resistentes, pelo qual uma ou mais conclusões são alcançadas, por 

meio de raciocínios lógico-dedutivos, a partir de uma hipótese, constituída ou, por 

axiomas, ou por teoremas anteriormente já demonstrados e aceites como verdadeiros. 
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Vejo, portanto, a demonstração como um caso particular de argumentação, tal como 

explicitarei na subsecção seguinte, dedicada à discussão da relação entre argumentação 

e demonstração. 

Argumentação e Demonstração 

A adopção da definição de demonstração enquanto argumento leva-nos à 

necessidade de uma maior clarificação destes conceitos. O que distingue argumentação 

de demonstração? Terão algo em comum? É a demonstração um caso particular de 

argumentação? Ou, pelo contrário, serão completamente disjuntas? 

Para Perelman (1987), um filósofo com obra dedicada à argumentação publicada 

em 1958, estes dois conceitos são distintos e até opostos. A distinção estabelecida por 

Chaïm Perelman tem subjacente uma concepção formalista de demonstração. Assim, 

segundo este autor, a demonstração está associada à lógica formal e “diz respeito à 

verdade de uma conclusão ou, pelo menos, à sua relação necessária com as premissas” 

(p. 234) sendo impessoal e isolada de todo o contexto. A sua validade, ao residir no 

resultado das deduções feitas, não depende da opinião e não visa a adesão de um dado 

auditório, contrariamente à argumentação que é pessoal e situada, visando, na sua acção 

persuasiva, a adesão intelectual do auditório: 

Querer persuadir um auditor significa, antes de mais, reconhecer-lhe as 
capacidades e as qualidades de um ser com o qual a comunicação é possível 
e, em seguida, renunciar a dar-lhe ordens que exprimam uma simples 
relação de força, mas sim procurar ganhar a sua adesão intelectual. Não se 
pode persuadir um auditório senão tendo em conta as suas reacções, de 
modo a adaptar o discurso a estas reacções. O discurso argumentativo não é 
um monólogo onde não existe qualquer preocupação em relação aos outros. 
(Perelman, 1987, p. 235) 
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Por outro lado, de acordo com Perelman (1987), enquanto a argumentação utiliza 

uma linguagem natural que pode variar bastante no que respeita ao nível de precisão ou 

de ambiguidade, a demonstração usa uma linguagem artificial, como é o caso da 

linguagem simbólica da lógica ou da aritmética, sem qualquer ambiguidade, de tal 

modo que a verdade ou a falsidade de uma proposição resultem unicamente da sua 

forma, não existindo portanto lugar para diferentes interpretações. 

Enquanto a verdade é uma propriedade da proposição, o mesmo não 
acontece com a adesão: esta é a adesão de um sujeito, de um auditório, e a 
intensidade de adesão a uma tese constitui uma grandeza variável, 
constantemente confrontada com a adesão a outras teses: é a razão pela qual 
a intensidade da adesão poderia sempre ser utilmente acrescida, o que não é 
o caso quando se trata da verdade de uma proposição. (Perelman, 1987, p. 
236) 

Contudo, atendendo à demonstração no contexto da prática efectiva dos 

matemáticos, tal como é defendido por Hersh (1993; 1997), podemos considerar que 

esta distinção não se coloca, já que a demonstração não tem completamente um carácter 

lógico-formal, recorrendo à linguagem natural e assumindo características informais. 

Com efeito, existe na definição quer de Benson (1999) quer de Hersh (1993; 1997) uma 

inclusão de conceitos (a classe das demonstrações incluída na classe das 

argumentações): a demonstração é um argumento que convence um auditório 

específico, a comunidade de matemáticos, peritos que possuem as qualidades de 

entender, examinar e aceitar, ou não, uma dada demonstração, qualidades estas que 

permitem existir comunicação entre ambas as partes: o autor da demonstração e os seus 

colegas matemáticos. Em termos absolutos, não podemos considerá-la impessoal, já que 

na aceitação de uma dada demonstração, intervêm factores pessoais como o 

reconhecimento da integridade e da competência do autor da mesma (Hanna e Jahnke, 

1996; Hersh, 1997; Thurston, 1995). levando os matemáticos a sentirem-se dispensados 
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de examinar detalhadamente a demonstração linha a linha. Considero que mesmo numa 

acepção prática de demonstração, mantém-se bastante pertinente a distinção entre 

verdade e adesão, feita por Perelman: a comunidade de matemáticos ou aceita ou não 

aceita uma demonstração, validando a verdade da conclusão alcançada pela 

demonstração. Aqui a verdade tem um carácter dual, e não gradual, como acontece com 

a adesão. Mesmo que essa aceitação não seja consensual em toda a comunidade, ela não 

se baseia numa maior ou menor adesão. 

Meyer (1982) é um filósofo que assume uma posição idêntica a Perelman (1987) 

de oposição entre argumentação e demonstração matemática, traçando aspectos que 

distinguem claramente o raciocínio formal do raciocínio não formal. Tal como 

Perelman, também Meyer evidencia ter uma concepção formalista de demonstração. 

Após considerar que todo o discurso é argumentativo, explicita por que é que tal 

assunção não pode conduzi-lo à inclusão da demonstração na argumentação: 

La dimension argumentative serait essentielle au langage en ce que tout 
discours cherche à persuader celui auquel il s’adresse. D’un autre côté, on la 
[argumentation] caractérise également comme raisonnement non formel, 
non contraignant, par opposition au raisonnement logique à la nécessité 
rigoureuse et sans appel. Ces deux définitions son liées: on n’argumente que 
parce que les raisons ne s’enchaînent pas avec l’absolue nécessité des 
mathématiques, et qu’il y a donc place pour un désaccord possible. Il 
n’empêche que la démonstration mathématique s’adresse également à 
quelqu’un, qu’elle s’efforce de persuader. Il faudrait d’ailleurs examiner 
pourquoi la démonstration est, par soi, convaincante: rien, au fond, 
n’empêche quelqu’un de ne pas accorder son assentiment aux vérités 
mathématiques. Peut-être faudrait-il alors concevoir la démonstration 
comme un mode de l’argumentation? D’autre part, il peut y avoir 
argumentation, agencement non formel de propositions donc . . . sans que la 
persuasion entre en ligne de compte. Bref, les deux définitions ci-dessus ne 
se recouvrent pas. Bien plus, si tout discours est par nature persuasif, donc 
argumentatif, comment se trouve-t-on en droit d’opposer l’argumentation au 
raisonnement formel, qui est lui aussi discours? 
En réalité, l’opposition tient à ce que, dans les langages formels, aucune 
possibilité n’est laissée aux propositions contradictoires du système. Pas 
d’alternatives, donc pas de mise en question possible qui ne débouche sur 
les réponses offertes par le système formel. La démonstration mathématique 
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convainc parce que, sur une question donnée, elle donne la réponse, et que 
si on se pose celle-là, on ne peut qu’accepter celle-ci. D’où l’adhésion et 
l’accord. Quant au raisonnement non formel, il n’offre pas de garantie que 
la question soulevée ne restera pas ouverte, faute de procédure contraignante 
de résolution. D’où la possibilité que l’alternative demeure, et que la 
contradiction en surgisse. (Meyer, 1982, p. 136, destaque no original) 

Para Meyer (1982), há argumentação desde que haja uma relação entre um 

explícito e um implícito. De acordo com Carrilho (1990), esta definição de 

argumentação é mais abrangente do que a proposta por Perelman, ao colocar a 

persuasão e a convicção como consequências daquela relação. Argumentar consiste em 

colocar uma questão. Se uma questão deve ser olhada num certo contexto, “l’argument 

est la réponse qui tient lieu de conclusion sur la question” (Meyer, 1982, p. 137). Meyer 

(1982) formula o que designa por lei geral da linguagem: o uso da linguagem é sempre 

função do par questão/resposta (unidade fundamental da linguagem). Segundo Carrilho 

(1990, p. 72), quando Meyer formula esta lei geral e estabelece “o paralelismo 

questão/resposta, problema/solução, implícito/explícito”, a argumentatividade da 

linguagem revela-se manifestando uma racionalidade, na ordem da comunicação. 

A passagem da questão à resposta processa-se por uma inferência flexível que não 

necessita de ser totalmente explicitada pois é feita através do contexto: as informações 

partilhadas entre o locutor e o destinatário podem permanecer implícitas. Assim, o papel 

do contexto “é o de abrir a via de uma pluralidade de respostas possíveis, de uma 

diversidade de tematizações” (Carrilho, 1990, p. 24). E por conseguinte, a conclusão é 

uma possibilidade entre outras. Segundo o autor, tal não acontece com as matemáticas 

ou com as ciências experimentais que, no seu discurso peremptório, explicitam quer as 

regras de inferência quer as premissas, já que o matemático ou o cientista não sabe a 

quem se dirige em particular ou o que pensa ou sabe o seu interlocutor. A demonstração 

matemática e o discurso científico são peremptórios porque não carecem de resposta; à 
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questão colocada, é facultada uma resposta. Além disso, a conclusão impõe-se 

necessariamente. Pelo contrário, no raciocínio não formal, a questão pode permanecer 

em aberto e é perfeitamente possível que surjam desacordos e que se mantenham 

diferentes alternativas. 

No domínio da educação matemática, Balacheff (1991) partilha da perspectiva de 

Perelman, referindo-o explicitamente e sustentando que enquanto a demonstração visa 

garantir a verdade de uma afirmação matemática, mostrando a validade lógica do 

raciocínio, a argumentação visa obter a concordância do interlocutor para a aceitação de 

uma dada afirmação. Assim, segundo o autor, a argumentação é indissociável da 

polémica, já que o discurso argumentativo se mantém sempre em relação com o contra-

discurso. O autor apresenta as razões que o levam a distinguir a natureza da 

argumentação e da demonstração: 

As a social behavior it [the argumentation] is an open process, in other 
words, it allows the use of any kind of means; whereas, for mathematical 
proofs, we have to fit the requirement for the use of some knowledge taken 
from a common body of knowledge on which people (mathematicians) 
agree. As outcomes of argumentation, problems’ solutions are proposed but 
nothing is ever definitive. (Balacheff, 1991, pp. 188-9) 

Duval (1991), situando-se igualmente no campo da educação matemática, 

considera existirem diferenças substanciais entre o raciocínio dedutivo e o raciocínio 

argumentativo, embora admita que usem formas linguísticas e conectivos 

proposicionais similares. O autor distingue no raciocínio, seja ele dedutivo ou 

argumentativo, dois tipos de passagem que são de natureza distinta: a inferência, 

correspondente a um passo do raciocínio, e o encadeamento, correspondente à transição 

de um passo do raciocínio ao passo seguinte. E é por recurso a estes dois tipos de 
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passagem que o autor estabelece as principais diferenças entre os dois tipos de 

raciocínio, argumentando que são diferentes num e noutro. 

A inferência consiste na passagem de premissas ou hipóteses a uma outra 

proposição (conclusão) em virtude de uma regra explícita ou implícita, relevada de uma 

teoria local (um corpo de axiomas, de definições ou de teoremas) ou da estrutura de 

uma língua (a negação, as oposições semânticas, …). O raciocínio dedutivo usa 

inferências que têm uma organização ternária por recorrerem a regras explícitas de 

teorias locais enquanto o raciocínio argumentativo utiliza inferências que recorrem a 

regras implícitas da estrutura da língua, nas quais o conteúdo semântico das proposições 

é primordial, jogando as representações dos interlocutores um papel decisivo. Assim, 

numa inferência dedutiva, as proposições, ao invés de intervirem em função do seu 

conteúdo (como acontece na inferência argumentativa), intervêm em função do seu 

estatuto operatório, isto é, do lugar que ocupam no funcionamento do passo. Existem 

apenas três estatutos operatórios possíveis para uma proposição numa inferência 

dedutiva: a proposição de entrada (hipótese ou premissa), a regra de inferência 

(axiomas, teoremas, definições) e a conclusão (nova proposição obtida). Assim, 

consoante a situação do quadro teórico que se admita de partida, uma mesma 

proposição, independentemente do seu conteúdo, pode assumir diferentes estatutos 

operatórios, podendo ser uma hipótese numa situação, ou a regra de inferência numa 

outra, ou ainda a conclusão numa situação distinta. Numa dedução, os próprios 

conectivos proposicionais marcam exclusivamente o estatuto operatório das proposições 

que eles introduzem, não sendo portanto indispensáveis para marcar as articulações 

internas de uma inferência dedutiva (por exemplo, a expressão “sabe-se que” marca a 

proposição de entrada, a expressão “logo” ou “estou certo que” marca a conclusão). A 

distinção entre conteúdo e estatuto operatório de uma proposição é específica do 
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raciocínio dedutivo. No raciocínio argumentativo, as proposições não têm estatuto 

operatório. Numa inferência argumentativa, os conectivos proposicionais (se… então, 

ou, logo, portanto,…) são extremamente importantes ao explicitarem o conteúdo da 

relação de inclusão ou de exclusão entre as significações de duas proposições. 

Relativamente ao encadeamento, Duval (1991) clarifica que um dos seus 

requisitos, no caso de ser dedutivo, é o de a conclusão do primeiro passo constituir o 

ponto de partida do passo seguinte. Ou seja, no encadeamento dedutivo, uma mesma 

proposição tem dois estatutos operatórios diferentes, o de conclusão no primeiro passo e 

o de proposição de entrada no segundo passo. A reciclagem de uma mesma proposição 

tanto se pode fazer por intermédio da repetição da proposição como por intermédio de 

uma expressão que lhe faça referência de forma explícita. Assim, a ligação entre os dois 

passos dedutivos baseia-se na repetição de uma proposição e não numa relação lógica 

ou semântica entre duas proposições diferentes pertencendo a cada um dos passos 

ligados, como acontece no encadeamento argumentativo. Daí que o recurso a conectivos 

como “ou”, “logo”, ou “se … então” nunca possa ser feito num encadeamento dedutivo. 

O raciocínio dedutivo comporta dois níveis de organização, correspondentes à 

inferência (primeiro nível) e ao encadeamento (segundo nível). O raciocínio 

argumentativo apresenta uma outra organização, em que não se consegue distinguir 

diferentes níveis: os argumentos justapõem-se seja para se reforçarem mutuamente, seja 

para se oporem. As proposições não são recicladas mas reinterpretadas por diferentes 

pontos de vista. Assim, o encadeamento argumentativo baseia-se em relações que 

devem ser explicitadas através dos conectivos, processando-se, portanto, através de uma 

conexão extrínseca: “les phrases successives ne viennent pas se remplacer les unes les 

autres, mais s’ajouter les unes aux autres en respectant une cohérence thématique 

globale” (Duval, 1991, p. 241). No raciocínio argumentativo, é possível distinguir dois 
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planos de discurso, em função do confronto entre dois pontos de vista, isto é, em função 

do carácter dialógico inerente à argumentação. 

Partindo dos aspectos distintivos descritos atrás, Duval (1991) tira implicações 

didácticas relativamente ao ensino da demonstração na aula da Matemática, assumindo 

implicitamente uma posição defensora da distinção entre demonstração e argumentação, 

por envolverem raciocínios que, do ponto de vista do seu funcionamento cognitivo, são 

substancialmente diferentes. Afirma, no entanto, que as características superficiais de 

ambos os raciocínios—as formas linguísticas e os conectivos proposicionais—são 

semelhantes: “Tout cela renforce les ressemblances de surface entre le raisonnement 

déductif et l’argumentation, et cela au détriment d’une découverte de la démarche 

déductive” (p. 242). E aqui, Duval refere-se explicitamente a questões já ligadas à 

didáctica da matemática, nomeadamente o facto de a aparência similar dificultar a 

aprendizagem da demonstração por parte dos alunos. 

Os quatro autores, atrás referidos, partilham da ideia de que demonstração e 

argumentação são conceitos distintos. Enquanto Duval (1991) foca a estrutura interna 

dos raciocínios envolvidos, Perelman (1987) e Balacheff (1991) centram-se nos 

aspectos relativos à comunicação, como por exemplo, a sua intencionalidade e validade. 

Meyer (1982), por seu lado, aborda questões focadas por Perelman (1987) e Balacheff 

(1991), relativas à comunicação, bem como outras tratadas por Duval (1991), 

relativamente ao que se explicita e ao que se mantém implícito. Perelman (1987) e 

Meyer (1982), contrariamente ao que é afirmado por Duval, consideram que os aspectos 

de superfície, ligados à forma, são também diferentes, tal como o tipo de linguagem 

utilizada. 

Encontramos em Carrilho (1990) uma visão inclusiva da demonstração na 

argumentação, encarando-a como estratégia argumentativa particular, aproximando-se 
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assim da definição dada por Benson e Hersh, embora aquele autor se refira à 

demonstração associada à racionalidade científica em geral, designando-a por prova, e 

não propriamente à demonstração matemática: 

Uma ideia se torna aqui possível, a de que a racionalidade comporta 
diversas matrizes e que esta diferenciação supõe estratégias argumentativas 
distintas. Se assim for, é preciso caracterizar a articulação matriz de 
racionalidade/tipo de argumentação e, ainda, determinar os regimes da 
operatividade argumentativa: podem então apurar-se quatro matrizes 
fundamentais da racionalidade, a científica, a hermenêutica, a 
comunicacional e a problemático-interrogativa, bem como as ideias 
«reguladoras» que, em cada caso, lhes determinam a estratégia 
argumentativa, isto é, respectivamente, a de prova, a de tradição, a de 
comunidade, a de problema. (Carrilho, 1990, p. 78, destaque no original) 

A pluralidade com que este autor concebe a racionalidade, a que corresponde uma 

pluralidade de tipos de argumentação, é próxima da ideia de pluralidade de campos de 

argumentos de Toulmin (1969), que apresentarei em seguida. Segundo Carrilho (1990), 

a teoria da argumentação interessa-se pela relação entre quem sustenta uma teoria, uma 

hipótese ou uma tese e quem as recebe, visando os procedimentos discursivos que 

transformam ou não a relação de afinidade em assentimento. Carrilho (1990) apresenta 

a sistematização de diferentes pontos de vista sobre a argumentação num registo 

tríplice: a argumentação como (a) raciocínio, pelo “desenrolar das razões que provocam 

ou refutam uma tese” (p. 71), conduzindo a uma prova ou a uma conclusão, na ordem 

do verdadeiro e do necessário, mas também na ordem das opiniões comuns e do 

provável; (b) intervenção, pela apresentação de um modo plausível de factos e valores 

com uma certa ordem e finalidade; e (c) interacção, pela relação intersubjectiva, em que 

as intervenções de um outro são antecipadas, retomando-as ou refutando-as. Na 

sistematização atrás apresentada, podemos incluir a demonstração matemática no 

primeiro registo: uma argumentação como raciocínio, confirmando ou refutando uma 
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tese na ordem do necessário e do verdadeiro. A ordem do provável e das opiniões 

comuns remete para a argumentação como raciocínio da vida quotidiana conducente à 

formulação de conclusões. De acordo com Carrilho (1990, p. 71), esta “sistematização é 

interessante sobretudo por conduzir ao problema central, que é o do estatuto da 

linguagem no interior da argumentação e do conhecimento”. 

Um outro filósofo, que publicou uma obra incidente na argumentação, na mesma 

altura que Perelman, é Stephen Toulmin, desenvolvendo, todavia, uma direcção de 

trabalho diferente e assumindo até posições distintas, nomeadamente no que toca à 

questão da relação entre demonstração e argumentação. Contudo, é possível identificar 

traços comuns nas obras destes dois filósofos, conforme é identificado por Carrilho 

(1990), nomeadamente a articulação entre a argumentação e o conhecimento, ou seja, a 

conexão entre a vertente discursiva e a cognitiva e racional. Carrilho (1990) considera, 

ainda, que ambos os autores assumem uma visão de confronto com a tradição 

racionalista moderna, nas vertentes fundacionalista e justificacionalista, criticando as 

posições epistemológicas cartesianas. Perelman, de acordo com Carrilho (1990, p. 70, 

destaque no original), condiciona a possibilidade de uma teoria da argumentação a essa 

crítica, uma vez que só a mesma “pode criar condições de interesse pelo estudo do 

plausível (em vez de certeza), do conjectural (em vez da prova) e do verosímil (em vez 

da verdade)”.  

Toulmin (1969, p. 11) considera que é possível exigir-se uma argumentação a 

qualquer que seja a afirmação, tenha ela a natureza que tiver: “we can challenge the 

assertion, and demand to have our attention drawn to the grounds (backing, data, facts, 

evidence, considerations, features) on which the merits of the assertion are to depend”. 

Também Toulmin assume que a demonstração é um caso particular da argumentação, 
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embora não o refira explicitamente. Poderemos inferir que esta é a sua posição pela sua 

proposta de campo de argumentos: 

Two arguments will be said to belong to the same field when the data and 
conclusions in each of the two arguments are, respectively, of the same 
logical type: they will be said to come form different fields when the 
backing or the conclusions in each of the two arguments are not of the same 
logical type. The proofs in Euclid’s Elements, for example, belong to one 
field, the calculations performed in preparing an issue of the Nautical 
Almanac belong to another. The argument, ‘Harry’s hair is not black, since I 
know for a fact that it is red’, belongs to a third and rather special field—
though one might perhaps question whether it really was an argument at all 
or, rather, a counter-assertion. . . . the argument ‘this phenomenon cannot be 
wholly explained on my theory, since the deviations between your 
observations and my predictions are statistically significant’, belongs to yet 
another. (Toulmin, 1969, p. 14, destaque no original) 

Daqui decorre naturalmente uma outra sua ideia central, a de pluralidade de 

campos de argumentos. Como verificamos pela citação acima, a demonstração 

matemática é, para Toulmin, um argumento particular que se inscreve num campo 

específico, diferente de outros campos com outros tipos de argumentos. O autor, embora 

considerando que a argumentação é invariante na sua estrutura, reconhece que a mesma 

é modelada de diferentes maneiras, consoante o campo, questionando-se sobre quais os 

aspectos que variam em função do campo e quais os que se mantêm invariantes. 

Assim, todos os argumentos são constituídos essencialmente por três elementos 

básicos: (a) dados—factos invocados como fundamento da conclusão—, (b) garantia—

frase geral e hipotética que funciona como ponte entre os dados e a conclusão; as 

garantias podem ser “rules, principles, inference-license or what you will, instead of 

additional items of information” (Toulmin, 1969, p. 98)— e (c) conclusão (cujos 

méritos se pretende estabelecer). O autor chama, ainda, a atenção para o facto de a 

distinção entre dados e garantias não ser absoluta, uma vez que um mesmo enunciado 

pode corresponder aos dados numa situação, e funcionar como garantias, numa outra. 
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Além destes três elementos essenciais da microestrutura de um argumento, Toulmin 

ainda considera outros elementos acessórios que tanto podem ser necessários como não. 

Entre estes, inclui-se o fundamento da garantia, que contrariamente ao carácter 

hipotético desta, assume a forma de frase categórica e factual, justificando porque deve 

ser aceite a autoridade da garantia (por exemplo, a garantia “a whale will be a mammal” 

(Toulmin, 1969, p. 103) tem como fundamento a classificação taxionómica que a inclui 

na classe dos mamíferos). 

Concretamente, no que respeita aos aspectos que são dependentes dos campos, 

Toulmin (1969) foca os modos de avaliação dos argumentos usados e respectivos 

critérios, bem como a forma de qualificar as conclusões alcançadas, afirmando que a 

validade de uma argumentação é interna ao campo a que pertence. O fundamento 

necessário para estabelecer as garantias também varia de campo para campo. O autor 

distingue critério de força, sustentando que a força de conclusões de argumentos vindos 

de diferentes campos pode ser a mesma, enquanto que o critério invocado para as 

justificar pode ser muito diferente. Ilustra esta ideia com o caso do termo modal não 

pode: na demonstração por contradição da irracionalidade de 2 , a contradição é o 

critério da impossibilidade, e este critério é distinto da força da conclusão que é 

impossível 2  ser racional. Assim, enquanto a força de não pode é idêntica nos vários 

campos de argumentos, levando a uma consequência prática do seu uso, a de eliminar a 

referida noção em argumentos posteriores, o critério depende do contexto e do campo 

de argumentos específico. No que respeita ao rigor de uma argumentação, o autor refere 

que essa questão só pode ser colocada dentro de um mesmo campo: por exemplo, tem 

sentido comparar o rigor matemático presente em duas demonstrações distintas, mas já 

não faz qualquer sentido comparar o rigor matemático de um eminente matemático com 
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o rigor jurídico de um alto magistrado judicial. Por conseguinte, uma argumentação tem 

sempre de ser situada no seu campo particular. São os saberes e as normas de cada um 

dos campos específicos de argumentos que fundamentam as justificações sustentadoras 

do discurso argumentativo e que permitem avaliar os raciocínios desenvolvidos. 

Assim, pegando na ideia central de Toulmin (1969) de campo de argumentos, 

poderei afirmar que a demonstração, enquanto caso particular de argumentação, é 

modelada também ela de diferentes modos consoante o domínio concreto a que se 

refira. A demonstração em matemática é diferente da demonstração produzida noutras 

ciências, e diferente ainda da que é produzida noutros domínios, como por exemplo, o 

judicial, já que os respectivos argumentos pertencem a diferentes campos de 

argumentos. Esta parece ser igualmente a ideia subjacente à definição de prova dada por 

Godino e Recio (1997). No entanto, na terminologia de Toulmin (1969), a 

demonstração é aplicada apenas ao domínio matemático e não a outros domínios, como 

sejam o das ciências naturais ou o judicial, em que o autor faz unicamente referência ao 

tipo de argumentação usada. 

Toulmin (1969) critica mesmo a prática de tratar os argumentos de um campo 

como se os mesmos pudessem providenciar cânones universais de crítica e de avaliação 

dos argumentos em geral. O autor refere-se concretamente ao facto de filósofos, 

seguindo uma tradição lógica, aplicarem indevidamente os ideais de necessidade lógica, 

de validade lógica e de possibilidade lógica a argumentos substanciais, quando tais 

ideais só serão aplicáveis ao campo estrito de argumentos analíticos, ou seja, refere-se 

ao facto de adoptarem o paradigma analítico para ajuizarem todos os tipos de 

argumentos e desvalorizarem todos os argumentos que são substanciais: 

Substantial arguments in natural science, ethics and elsewhere have been 
severely handled and judged by philosophers, solely on the grounds of not 
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being (what they never pretended to be) analytic; and their quite genuine 
merits have been accounted negligible as compared with that initial and 
inevitable sin. (Toulmin, 1969, p. 255) 

Na perspectiva deste autor, a maior parte dos argumentos que são usados na 

prática são substanciais. Os de natureza analítica são muito raros e o único domínio que 

usa argumentos analíticos é a matemática pura. Seria o prestígio da matemática que 

teria levado, a seu ver, a filosofia a sentir-se atraída pelo ideal analítico, dada a estreita 

relação entre a história da filosofia e a história da matemática. O autor refere vários 

exemplos que sustentam este ponto de vista: Platão considerou que a prova geométrica 

seria ideal para todas as ciências, Leibniz teve a pretensão de tornar a filosofia tão ‘real 

e demonstrativa’ como a matemática. 

Os argumentos analíticos são tautológicos. O carácter tautológico de uma 

proposição analítica já tinha sido anteriormente caracterizado por Kant. Na sua 

abordagem filosófica, sobre a qual farei referência mais desenvolvida na secção 

seguinte, Kant (1781/1985) distinguiu o conhecimento analítico de conhecimento 

sintético. Uma proposição analítica é a proposição em que o predicado pertence ao 

sujeito, alcançando a verdade pela análise lógica, sem que seja acrescentado novo 

conhecimento. Um exemplo clássico de uma proposição analítica é a seguinte: “Um 

homem solteiro não é casado”. Como vemos, o significado de “não é casado” está 

contido no significado de “solteiro”. Uma proposição sintética é a proposição em que o 

predicado se situa fora do sujeito mas estabelece alguma conexão com o mesmo, 

atingindo a verdade pela experiência, e acrescentando algo de novo ao conhecimento 

anterior. Por exemplo, a afirmação “Todos os corpos são pesados” é uma afirmação 

sintética, na qual o significado de “são pesados” está ligado experimentalmente ao 
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significado de “corpo”. Assim, as proposições sintéticas, na terminologia de Kant, 

correspondem aos argumentos substanciais indicados por Toulmin. 

Toulmin (1969) dá um exemplo de um argumento analítico, em que o fundamento 

da garantia inclui explicitamente a informação apresentada como conclusão: 

Anne is one of Jack’s sisters; 
All Jack’s sisters have red hair; 
So, Anne has red hair. (Toulmin, 1969, p. 123) 

No exemplo citado acima, o fundamento encontra-se no lugar da garantia, 

substituindo a mesma. O autor refere que, de um modo geral, tal apresentação não seria 

válida formalmente pois não respeitaria a explicitação de dados, garantia e conclusão. 

Mas no caso dos argumentos analíticos, os mesmos podem ser expressos tanto na forma 

dados, garantia e conclusão como na forma dados, fundamento e conclusão que não 

perdem a sua validade formal. Aquele argumento analítico passa a ter a seguinte 

apresentação na forma dados, garantia e conclusão: 

Anne is one of Jack’s sisters; 
Any sister of Jack’s will (i.e. may be taken to) have red hair; 
So, Anne has red hair. (Toulmin, 1969, p. 124) 

Assim, o autor considera o ideal analítico como sendo irrelevante e encara os 

argumentos analíticos como casos especiais, chegando a duvidar se, na prática, um 

argumento poderá ser analítico: 

If the purpose of an argument is to establish conclusions about which we are 
not entirely confident by relating them back to other information about 
which we have greater assurance, it begins to be a little doubtful whether 
any genuine, practical argument could ever be properly analytic. 
Mathematical arguments alone seem entirely safe: given the assurance that 
every sequence of six or more integers between 1 and 100 contains at least 
one prime number, and also the information that none of the numbers from 
62 up to 66 is a prime, I can thankfully conclude that the number 67 is a 
prime; and that is an argument whose validity neither time nor the flux of 
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change can call in question. Pure mathematics is possibly the only 
intellectual activity whose problems and solutions are ‘above time’. . . . As a 
model argument for formal logicians to analyse, it may be seducingly 
elegant, but it could hardly be less representative. (Toulmin, 1969, p. 127, 
destaque no original) 

Como vemos, os argumentos analíticos da matemática pura regem-se pela sua 

validade formal, obedecendo a uma necessidade interna, em que as suas conclusões não 

contêm nada que não esteja já incluído nas garantias. De acordo com Toulmin (1969), a 

matemática aplicada já usa argumentos substanciais, argumentos estes que têm em 

conta a realidade para chegar a uma conclusão e que nunca poderão ser tautológicos, 

expandindo o significado das proposições. Além de substanciais, estes argumentos são 

conclusivos, uma vez que as garantias usadas permitem chegar a uma conclusão de 

forma inequívoca e sem ambiguidades. O autor dá como exemplo os cálculos para 

determinação da altura de uma parede e do ângulo da elevação do sol, a partir da 

sombra da parede projectada no chão. Por conseguinte, o autor critica as teses 

defendidas pelo logicismo formal, segundo as quais (a) nenhum argumento pode ser 

simultaneamente substancial e conclusivo, (b) só as conclusões dos argumentos 

analíticos podem ser classificadas como necessárias e (c) as conclusões dos argumentos 

substanciais não podem ser mais do que altamente prováveis. Toulmin (1969) é muito 

preciso no significado de argumento analítico enquanto argumento cuja conclusão nada 

acrescenta ao que já se encontra na garantia, esclarecendo que não se pode, à partida, 

associar ao conceito de argumento analítico características como a de existência de uma 

conclusão necessária. Assim, o autor refere que podem existir argumentos analíticos 

sem alcançarem conclusões necessárias e certas (como por exemplo, se um quase-

silogismo conduzir a uma conclusão provável: Pedro é sueco; a proporção de católicos 

suecos ou é nula ou muito baixa; então Pedro provavelmente não é católico). 
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Apesar de Toulmin (1969) não explicitar se considera que a matemática pura usa 

única e exclusivamente argumentos analíticos, parece ser possível inferir que essa não é 

a sua ideia, já que aponta a raridade com que se efectiva este tipo de argumentos. 

Relativamente à demonstração em si, o autor não refere se a enquadra nos argumentos 

analíticos ou nos substanciais, ou se em ambos. 

Do meu ponto de vista, considero que a argumentação é mais abrangente que a 

demonstração matemática e que esta, na sua especificidade, é um caso particular de 

argumentação. Considero ainda que se é pertinente e possível distinguir claramente o 

raciocínio dedutivo formal do raciocínio não formal, designado por Duval (1991) como 

argumentativo, poderá ser difícil definir com precisão os contornos da demonstração 

matemática na medida em que as condições efectivas da sua prática levam à inclusão na 

mesma de mais ou menos características informais e à omissão de determinados passos 

por serem de entendimento implícito entre o seu autor e o auditório a que se destina. Daí 

que encontremos na demonstração matemática um jogo entre o que se explicita e o que 

se torna implícito, ao contrário do afirmado por Meyer (1982) e que referi atrás. Ou 

seja, encontramos em Perelman (1987) e em Meyer (1982) uma concepção formalista 

de demonstração matemática, não sendo portanto essa concepção que encontramos no 

contexto da prática dos matemáticos (Godino e Recio, 1997; Hersh, 1993; 1997). São 

precisamente as características informais da demonstração que a fazem tomar alguns 

pontos de contacto com a argumentação usada noutro tipo de contexto, embora seja 

necessário salvaguardar o domínio restrito matemático. Por outro lado, embora 

considere que a demonstração matemática é um argumento, este apresenta uma 

especificação própria, visando uma validação por meio de uma justificação no interior 

de um domínio teórico, podendo portanto distinguir-se de uma argumentação comum 

espontânea, quer pelo modo de funcionamento dos respectivos raciocínios (Duval, 
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1991), quer pelo facto de a construção dos argumentos demonstrativos requerer o 

conhecimento de regras e convenções estabelecidas pela comunidade matemática 

(Balacheff, 1991). Ou seja, é necessário atender ao campo de argumentos específico da 

demonstração matemática, tal como proposto por Toulmin (1969). 

 Como é 

A primeira demonstração em matemática, com características dedutivas, é 

atribuída a Tales de Mileto em 600 a.C. que demonstrou que o diâmetro divide o círculo 

em duas partes iguais. Este matemático provou ainda que todo o ângulo inscrito numa 

semicircunferência é um ângulo recto e que dois ângulos verticalmente opostos são 

iguais. Vejamos agora um exemplo concreto de demonstração para, a partir dele, 

podermos, com maior clareza, traçar o que caracteriza uma demonstração em 

matemática. Vou passar a citar um excerto de Davis e Hersh (1981/1995) referente à sua 

tradução da demonstração do teorema de Pitágoras, tal como figura na Proposição 47, 

livro I, dos Elementos de Euclides (300 a.C.): 

Em triângulos rectângulos a área do quadrado apoiado no lado que subtende 
o ângulo recto é igual à soma das áreas dos quadrados apoiados nos lados 
que contêm o ângulo recto. 
Seja ABC um triângulo rectângulo com o ângulo BAC recto. 

Afirmo que o quadrado em BC é igual aos 
quadrados em BA, AC. 
Pois esteja sobre BC o quadrado BDEC e 
sobre BA, AC, os quadrados GB, HC; [1.46] 
desenhe-se AL passando por A e paralela 
quer a BD, quer a CE, e una-se AD, FC. 
Então, uma vez que qualquer dos ângulos 
BAC, BAG, é recto, resulta que com a recta 
BA, e no ponto A sobre esta, as duas rectas 
AC, AG, não se situando do mesmo lado, 
tornam os ângulos adjacentes iguais a dois 

ângulos rectos; portanto, CA está em linha recta com AG [1.14]. 
Pela mesma razão, também BA está em linha recta com AH. 
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E, sendo o ângulo DBC igual ao ângulo FBA, pois cada um deles é recto, 
some-se o ângulo ABC a cada um; portanto, o ângulo total DBA é igual ao 
ângulo total FBC [C.N.2]. 
E, sendo DB igual a BC, e FB a BA, as duas arestas AB, BD, são, 
respectivamente, iguais aos dois lados FB, BC, e o ângulo ABD é igual ao 
ângulo FBC; a base AD é, portanto, igual à base FC e o triângulo ABD é 
igual ao triângulo FBC [1.4]. 
Ora o paralelogramo BL é o dobro do triângulo ABD, pois possuem a 
mesma base BD e assentam sobre as mesmas paralelas BD, AL [1.41]. 
E o quadrado GB é o dobro do triângulo FBC, pois possuem novamente a 
mesma base FB e assentam sobre as mesmas paralelas FB, GC [1.41]. 
Mas os dobros de iguais são iguais um ao outro. 
Portanto, o paralelogramo BL é também igual ao quadrado GB. 
De modo semelhante, se AE e BK forem unidos, demonstra-se também ser 
o paralelogramo CL igual ao quadrado HC; portanto, o quadrado total 
BDEC é igual aos dois quadrados GB, HC [C.N.2]. 
E o quadrado BDEC está sobre BC, e os quadrados GB, HC, sobre BA, AC. 
Portanto, o quadrado sobre o lado BC é igual aos quadrados sobre os lados 
BA, AC. 
Portanto, etc., QED. (Davis e Hersh, 1981/1995, pp. 146-7) 

A notação dentro dos parênteses rectos refere-se a resultados estabelecidos 

anteriormente ou a noções comuns. A alusão a resultados anteriores (dedução) é uma 

das características do processo demonstrativo que, dada a impossibilidade de prosseguir 

indefinidamente, termina com os axiomas (factos fundamentais e manifestamente 

evidentes) e definições (convenções linguísticas). A abstracção é outra característica da 

demonstração, já que é a um nível abstracto que são definidos os conceitos de triângulo, 

ângulo recto, etc. Utiliza-se uma linguagem que Davis e Hersh (1981/1995) adjectivam 

por formal e restritiva, e no caso do exemplo acima citado, a figura complementa a 

verbalização, de forma indispensável. “A abstracção, a formalização, a axiomatização e 

a dedução – são estes os ingredientes mágicos da demonstração” (Davis e Hersh, 

1981/1995, p. 148). Hersh (1993; 1997), tal como vimos atrás, afirma que as 

demonstrações, entre elas a de Euclides, estão longe de serem formalizadas, ao 

incluírem a linguagem natural, sendo aceites pelos matemáticos como ‘formalizáveis 

em princípio’. 
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Algumas das características da demonstração que foram traçadas desde há 

milhares de anos pelos matemáticos gregos sofreram relativamente poucas alterações, 

nomeadamente no que respeita ao seu carácter dedutivo e ao carácter abstracto dos 

objectos matemáticos. “The deductive reasoning—or the axiomatic method, as it often 

is called—of the Greeks . . . in essence is still intact today” (Harel e Sowder, 2007, p. 

812). Segundo Wolf (1998), esta situação contrasta com a da ciência onde se tem 

verificado grandes mudanças e uma enorme controvérsia em torno do que constitui uma 

prova. No entanto, na transição para a matemática moderna, ocorre uma mudança ao 

nível da concepção do que constitui uma demonstração, que passa a ser encarada como 

independente do conteúdo, residindo a validade da mesma unicamente na sua forma 

(Harel e Sowder, 2007). Enquanto que na geometria euclidiana, a demonstração se 

baseia no conteúdo, a demonstração da matemática moderna assume uma maior 

formalização e axiomatização, requerendo que cada afirmação seja, em princípio, 

derivável de assunções claramente formuladas. Abordarei este assunto com mais detalhe 

na próxima secção. 

Davis e Hersh (1981/1995) chamam a atenção para a descoberta que existe no 

processo de demonstrar, referindo que a dificuldade do mesmo pode ser atenuada com a 

experiência conducente a um ganho de perspicácia e de perícia. Os autores ilustram esta 

questão com o exemplo acima citado: a descoberta das linhas auxiliares (BK e AL), 

constituintes essenciais do processo dedutivo. 

Há que distinguir a apresentação formal de uma demonstração do que constitui a 

essência da matemática. Ou seja, o facto de uma demonstração partir de um conjunto de 

axiomas nada tem a ver com o processo pelo qual os matemáticos desenvolvem a 

matemática. De facto, os matemáticos não partem de axiomas mas sim de um problema. 
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“Mathematics is a vast network of interconnected problems and solutions.” (Hersh, 

1997, p. 6). 

Apesar de a dedução constituir o método mais usado na demonstração, sendo por 

isso um dos ‘ingredientes’ nomeados por Davis e Hersh (1981/1995) na caracterização 

da mesma, existem demonstrações que utilizam métodos distintos do dedutivo e outras, 

ainda, usam métodos que, embora tendo características dedutivas, não seguem a 

dedução directa. Irei, de seguida, identificar diferentes tipos de demonstração, dando, 

quando possível, um pequeno exemplo ilustrativo para cada um deles. 

Directa. Uma demonstração directa parte de um conjunto de axiomas e definições, 

ou de teoremas aceites como hipóteses, e é construída por uma sequência de 

proposições deduzidas umas das outras (Davis e Hersh, 1981/1995) por regras de 

inferência básica. A verdade da proposição demonstrada é determinada pelas leis da 

lógica. As demonstrações condicionais são muitas vezes referidas como demonstrações 

directas de implicações: “to prove any statement of the form P→ Q, start by assuming P 

and try to prove Q. If you succeed, you’ve also succeeded in proving the conditional” 

(Wolf, 1998, p. 81). Wolf (1998) chama a atenção para o facto de, por vezes, se 

confundir a regra de inferência modus ponens com a demonstração condicional e 

clarifica o que as distingue: 

Modus ponens gives you a way of using an implication: it says that if you 
know P →Q, then you can go from P to Q. Conditional proof gives you a 
way pf proving an implication: it says if you can show how to go from P to 
Q, you can conclude P →Q. (Wolf, 1998, p. 81, destaque no original). 

O excerto da demonstração de Euclides do teorema de Pitágoras citado acima 

serve como exemplo ilustrativo de uma demonstração directa. 
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Contra-recíproco. Uma outra forma de demonstrar uma implicação P→Q é 

usando o método de contra-recíproco (Wolf, 1998, contrapositive no original), em que 

se assume a negação de Q e se deduz a negação de P. Utiliza a regra de inferência 

modus tollens que, em latim, significa o método de negar, e que, ao ser uma derivação 

do modus ponens, baseia-se na equivalência entre P→Q e o seu contra-recíproco 

~Q→~P. Passo a apresentar um exemplo ilustrativo: 

Theorem: For any positive integer n, if 2n-1 is prime, then so is n. 
Proof: We use contrapositive conditional proof. That is, we begin by 
assuming that n is not prime. 
Case 1: Assume n=1. Then 2n-1 = 21-1 = 1, which is not prime. 
Case 2: Assume n>1. Then n must be a composite number, so n=ab, where 
a and b are both integers greater than 1. Let m = 2a. So 2n-1 = 2ab-1 = (2a)b-1 
= mb-1. From algebra, mb-1 is divisible by m-1. (Specifically, a simple 
computation shows that mb-1 = (m-1)(1+m+ m2+m3+…+ mb-1)) Now, since 
a>1, 2a>2, and thus m-1>1. Also, since m>1 and b>1, m-1 is certainly less 
than mb-1. Therefore, 2n-1 (which equals mb-1) has a factor strictly between 
itself and 1, and so it is not prime. This completes the proof. (Wolf, 1998, p. 
92, destaque no original) 

Contradição ou redução ao absurdo. Também pode ser designada como 

demonstração indirecta. Este método é aceite pelos matemáticos clássicos mas não 

pelos intuicionistas/construtivistas uma vez que os mesmos rejeitam o princípio lógico 

do terceiro excluído (ou é verdadeiro ou falso). Parte de uma proposição, obtida da 

negação da afirmação que se quer provar, e consiste em mostrar, através de uma 

demonstração directa, que ela resulta numa contradição, demonstrando que a mesma é 

falsa (Thompson, 1996). Logo, a sua negação, a afirmação original, é logicamente 

verdadeira. Este método também pode ser usado para provar uma implicação P→Q 

(Wolf, 1998), partindo da sua negação, o que será equivalente a assumir P∧ ~Q, 

resultando numa contradição. Um exemplo ilustrativo é a versão adaptada de uma 
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demonstração incluída no livro IX dos Elementos de Euclides, apresentada em 

Thompson (1996): 

Prove: An infinite number of primes exist. 
Assume a finite number of primes: a,b,c, …, k. Let P equal the product of 
these primes, that is, P = a * b * c * … * k. Add 1 to this product. Then P+1 
is either prime or composite. If P+1 is prime, then it is a prime not in the 
given list of all primes. If P+1 is composite, it must have some prime as a 
factor. But none of the given primes in the list divides P+1 because when 
P+1 is divided by any of a,b,c, …, k, a remainder of 1 is left. Hence, another 
prime exists that is not in the given list of all primes. So, in either case, the 
assumption that a finite numaber of primes leads to a contradiction. 
Therefore, the number of primes must be infinite. Thompson (1996, p. 475) 

Exaustão. Através deste método, são verificados todos os casos possíveis. O 

teorema das Quatro Cores foi demonstrado por este método. Como existem muitos 

modos diferentes de dividir um mapa, Appel e Haken construíram um conjunto 

inevitável de 1482 configurações redutíveis. A demonstração de aquele conjunto de 

configurações é inevitável e a demonstração de que as mesmas são redutíveis 

envolveram uma grande quantidade de cálculos, tendo sido grande parte deles feita por 

computadores (Sousa, 2001). O computador torna pois viável a concretização de 

demonstrações complexas utilizando este método. Um exemplo muito simples que 

ilustra este método é a demonstração da seguinte conjectura: existem exactamente cinco 

configurações de tetraminós. Percorrendo todos os casos possíveis, rapidamente 

construímos, à mão, as respectivas configurações e demonstramos a conjectura por 

exaustão. 

Contra-exemplo. Consiste em demonstrar a falsidade de uma conjectura por meio 

de um exemplo, para o qual a generalização é falsa. Para aplicar este método, é 

necessário o conhecimento das leis da lógica (por exemplo, se se tratar de uma 
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proposição condicional, bastará que o exemplo, ao verificar o antecedente, não verifique 

o consequente da mesma). 

Indução matemática. Este método, aceite pelos matemáticos clássicos mas não 

pelos construtivistas (Hersh, 1997), é aplicável em situações nas quais os itens estão 

dispostos numa lista ordenada, sendo usualmente utilizado quando se quer provar uma 

dada afirmação, que depende de uma variável, para todos os valores positivos inteiros 

dessa variável. O princípio de indução matemática estabelece que sempre que se 

verifica uma dada proposição para o primeiro elemento de um conjunto infinito de 

elementos naturais sequenciados, e sempre que se verificar para um elemento do 

conjunto, se verifica para o seu sucessor, então a proposição é válida para todos os 

elementos do conjunto. Por exemplo, quando se encontra uma regra de formação de 

uma sequência de números pela observação dos primeiros números, um dos modos de 

verificar se a regra funciona sempre é a demonstração por indução. Suponhamos, 

portanto, que pela observação do arranjo geométrico dos números triangulares, ou pela 

observação dos primeiros números da sequência, se encontra a lei matemática que rege 

a geração dos mesmos. Irei, seguidamente, apresentar a demonstração dessa lei, tal 

como consta em Szombathelyi e Szarva (1998), tomando-a como exemplo ilustrativo: 

Prove that 

sn= 1+2+3+ … + n = 
2

)1( +nn
 

(…) 
PROOF: For n=1, the statement is trivial: 

1 = 
2

)11(1 +
 

To carry out the inductive step, let k be an arbitrary positive integer, and 
suppose that 

1+2+3+ … +k = 
2

)1( +kk
 

To show that the assertion holds true for n= k+1, we use the induction 
hypothesis along with some algebra: 
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1+2+ … +k+k+1 = (1+2+ … +k)+k+1 

= 
2

)1( +kk
 + k+1 

= 
2

)1( +kk
 + 

2

)1(2 +k
 

= 
2

)2)(1( ++ kk
 

The principle of mathematical induction guarantees that the statement is true 
for all positive integers n, and the proof is complete. (Szombathelyi e 
Szarva, 1998, pp. 679-80) 

Conforme acabámos de verificar, a indução matemática tem uma natureza 

diferente do princípio de indução, que tem sido largamente criticado por correntes 

actuais da epistemologia da ciência, crítica esta que apresentarei na secção seguinte do 

presente trabalho. Enquanto o princípio de indução, defendido por correntes anteriores a 

Popper, indica que é possível estabelecer como verdadeira uma conclusão geral a partir 

da sua verificação em múltiplos casos particulares—“if a large number of As have been 

observed under a wide variety of conditions, and if all those observed As without 

exception possessed the property B, then all As have the property B” (Chalmers, 1990, 

p.5)—, a demonstração matemática, pela qual é estabelecida a verdade das proposições 

gerais matemáticas, não se baseia em testes empíricos, apesar destes oferecerem 

convicção na veracidade das proposições. Não é, pois, este princípio de indução que se 

encontra em causa em matemática. Quando, pela aplicação do Princípio de Indução 

Matemática, se prova a proposição para o primeiro termo, e também o passo indutivo 

para o caso k+1, está-se a fazer uma demonstração para todo o n, ou seja, para a 

generalidade dos números inteiros positivos. Para Poincaré (1902/1970, citado em 

Guimarães, 2003), existe uma virtude criadora no raciocínio matemático que pode ser 

encontrada precisamente no princípio de indução matemática. 
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Outros métodos. Um outro método, ainda usado no século XVII, é o do exemplo 

generalizável, uma vez que os matemáticos da altura não dispunham de notações 

matemáticas suficientes que permitissem exprimir as suas demonstrações de um modo 

geral. Este método consiste “em demonstrar uma afirmação num caso particular, mas de 

tal modo que o leitor ficará convencido que essa prova será válida no caso geral” 

(Veloso, 1998, p. 371). Incluo exemplos ilustrativos deste tipo de demonstração no 

capítulo seguinte pois, embora não seja usado actualmente em matemática, pode ser 

usado em contexto escolar, nomeadamente nos níveis de ensino mais baixos em que os 

alunos ainda não manipulam expressões algébricas. Relativamente a este método, 

aplicável em educação matemática, nem todos os autores são concordantes em 

considerá-lo como demonstração. Tal como será explicitado no terceiro capítulo, 

enquanto, por exemplo, Alibert e Thomas (1991) e Harel e Sowder (2007) o consideram 

como um tipo de demonstração, Balacheff (1987) classifica-o como uma prova 

pragmática, não o considerando, pois, uma demonstração que requer, a seu ver, uma 

justificação conceptual. A perspectiva de demonstração no contexto escolar que adopto 

no presente trabalho é consentânea, neste ponto, com a visão defendida pelos autores 

que consideram este método como uma demonstração (Alibert e Thomas, 1991; 

Boavida et al., 2008; Harel e Sowder, 2007; Veloso, 1998). 

Existem demonstrações que usam outros métodos, como é o caso da demonstração 

de conhecimento-zero e da demonstração holográfica ou probabilística, ambas ligadas à 

computação científica, e ainda o caso da demonstração visual. A demonstração de 

conhecimento-zero, que tanto pode fazer uso do computador como não, consiste numa 

interacção entre um demonstrador e um verificador. O demonstrador dá ao verificador 

evidência convincente de que existe uma demonstração sem revelar qualquer 

informação acerca da mesma, enquanto o verificador fica convencido de que o teorema 
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em causa é verdadeiro mas por possuir conhecimento-zero sobre a demonstração não 

poderá convencer os outros sobre a veracidade do teorema (Hanna, 1996; Hanna e 

Jahnke, 1996). Esta demonstração, contrariamente aos métodos mais clássicos, não está 

aberta à inspecção de outros, e tem sido usada em criptografia, com impacto ao nível da 

segurança dos computadores, o que tem levado os seus criadores—Goldwasser, Micali e 

Rackoff (1985, referidos em Hanna e Jahnke, 1996)—a não prestar esclarecimentos 

sobre a mesma (Fonseca, 2004). 

A demonstração holográfica ou probabilística proposta por Babai (1994) e Cipra 

(1993), referidos em Hanna e Jahnke (1996), consiste na transformação de uma 

demonstração numa forma transparente (demonstração rescrita em grande detalhe, 

usando uma linguagem formal) de tal modo que seja verificável rapidamente (by spot 

checks, no original) ao invés de ser escrutinada linha a linha. Assim, para se determinar 

a correcção da demonstração bastará escrutinar aleatoriamente linhas seleccionadas na 

forma transparente pois se a demonstração original possuir um erro, o mesmo será 

propagado mais ou menos uniformemente na forma transparente, sendo portanto 

detectado com uma elevada probabilidade, desde que se use um computador que 

incremente o número de provas rápidas (Hanna e Jahnke, 1996; Horgan, 1993). 

Também esta demonstração contraria a visão tradicional de demonstração matemática 

uma vez que não satisfaz o requisito de ser verificável na sua totalidade, linha a linha, e 

além disso oferece a probabilidade da verdade, ao invés da sua certeza (Horgan, 1993). 

Actualmente, vários matemáticos centram-se no uso de representações visuais em 

matemática (em vários locais como por exemplo em CECM—Centre for Experimental 

and Constructive Mathematics—e em Visual Inference Laboratory) e em particular, 

estudam em que medida, elas podem substituir a demonstração tradicional. Esta questão 

é bastante controversa e as opiniões são díspares, comungando apenas no que respeita à 
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valorização deste tipo de representação disponibilizada pelos computadores, dada a 

facilidade com que se manipulam os objectos, se altera imagens e dados e se examina 

características dos objectos matemáticos inacessíveis sem os computadores. A 

disparidade surge a propósito da demonstração, pois há quem defenda que as 

representações visuais não podem ser consideradas demonstrações legítimas (Francis, 

1996; Palais, 1999; referidos por Hanna, 2000; Braumann, 2002) e quem defenda o 

contrário, que existem demonstrações visuais e que as mesmas são legítimas (Barwise e 

Etchemendy, 1996, citados em Hanna, 2000; Borwein e Jorgenson, 1997). Para Francis 

(1996, referido por Hanna, 2000), os gráficos computacionais fazem sentido no domínio 

da investigação matemática e portanto situam-se no campo da experimentação 

computacional que, no seu entender, não substitui o rigor alcançado pela matemática ao 

longo dos últimos dois séculos. Segundo este autor, o raciocínio visual tem um estatuto 

diferente do raciocínio sentencial. 

Como exemplo de um diagrama heurístico demonstrativo, passo a apresentar o 

diagrama que, segundo Borwein e Jorgenson (1997), prova que a soma da série infinita 

4

1
 + 
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1
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Os critérios, enunciados pelos autores, que validam este diagrama enquanto 

demonstração são os da fiabilidade (os meios de chegar à demonstração são fiáveis e o 

resultado é invariável em cada inspecção), consistência (o meio e o fim da 

demonstração são consistentes com outros factos conhecidos, crenças e demonstrações) 

e repitabilidade (a demonstração pode ser confirmada por outros ou demonstrada a 

outros). Hanna (2000) considera que estes critérios não só se aplicam a demonstrações 

visuais mas sim a todo o tipo de demonstração. Objecta, contudo, que no que diz 

respeito ao primeiro dos critérios, a definição de meios fiáveis pouco diz acerca de 

como separar demonstrações visuais aceitáveis das que não são aceitáveis. Um outro 

exemplo de demonstração visual é a proposta por William Thurston—Video Proof—

que dramatiza um teorema através de um vídeo gerado pelo computador, estabelecendo 

uma forte conexão entre a topologia e a geometria (Horgan, 1993). 

As demonstrações visuais são aceites na matemática chinesa e na indiana (Joseph, 

1990). Uma demonstração visual do teorema de Pitágoras surge num texto antigo chinês 

sobre astronomia e matemática, o Chou Pei Suan Ching que data do período de entre 

500 a.C. e 200 a.C.: 

 
Figura 2. A demonstração original do teorema de Pitágoras (ou teorema kou ku) que consta em Chou Pei 

(Joseph, 1990, p. 180) 
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Joseph (1990) inclui ainda um outro diagrama demonstrativo deste teorema que 

corresponde a uma reconstrução da demonstração de um outro chinês, Liu Hui, que 

viveu no século III D.C., baseada no princípio da dissecção e reunião. Passo a citar a 

tradução de um excerto de um texto de Liu feita por Lam e Shen: 

Let the square on kou (a) be red and the square on ku (b) be blue. Use the 
[principle] of mutual subtraction and addition of like kinds to fit into the 
remainders, so that there is no change in [area on the completion of] a 
square on hypotenuse (c). (Lam e Shen, 1984, p. 95, citado em Joseph, 
1990, p. 182) 

De acordo com Joseph (1990), têm sido feitas várias tentativas de construção do 

diagrama que acompanhava esta frase, sendo a mais plausível a que se segue: 

a

c

b

P

R
S

B C D

G

QA

E

F

 
Figura 3. Uma reconstrução da demonstração de Liu do teorema de Pitágoras (ou teorema kou ku) 

(Joseph, 1990, p. 182) 

O autor refere que esta demonstração é do domínio do senso comum enquanto que 

a demonstração de Euclides do teorema de Pitágoras só pode ser entendida com um 

considerável conhecimento das propriedades relacionadas com os triângulos 
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semelhantes e as áreas. Joseph (1993, citado em Burton, 1995) refere que os 

matemáticos não-europeus, como sejam os indianos e os chineses, assumem uma 

posição epistemológica pela qual o objectivo não é construir um edifício a partir de 

alguns axiomas auto-evidentes, admitindo portanto a validação de um resultado 

matemático por qualquer método, incluindo uma demonstração visual. 

Hanna e Jahnke (1996) dão, ainda, o exemplo da demonstração de que a soma dos 

primeiros n naturais é igual a 
2

)1( +nn
, que utiliza uma representação geométrica 

(figura 4), considerando-a como uma demonstração que tem uma função explicativa 

enquanto que a demonstração pelo método de indução matemática estabelece a verdade 

do teorema mas tem pouco valor explicativo. 

 
Figura 4. Representação geométrica da soma dos primeiros n naturais como números triangulares 

(Hanna e Jahnke, 1996, p. 904) 

Sendo a demonstração visual bastante antiga e mais fácil de compreender (Hanna 

e Jahnke, 1996), a mesma foi obscurecida pela lógica formal. Com a algebrização da 

geometria com Descartes no século XVII, a visualização começou a perder importância 

(Agudo, 1980), e nos finais do século XIX, a geometria tornou-se independente do 

espaço e converteu-se no estudo de sistemas dedutivos abstractos, sendo a visão 

encarada como enganadora, já que a verdade apenas poderia ser alcançada através do 

poder racional do cérebro humano (Davis, 1993). 
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Davis (1993) é um dos autores que dá uma destacada importância à representação 

visual, considerando que a mesma pode contribuir para uma visão mais alargada da 

matemática, e defendendo que a demonstração tal como é praticada correntemente não é 

o único meio de certificação da verdade matemática. Este autor, ao dar uma definição 

abrangente de teorema visual, considera que o mesmo inclui: 

a. All the results of elementary plane and solid geometry that appear to be 
intuitively obvious. 

b. All the theorems of calculus (or of the higher mathematical disciplines) 
that have an intuitive geometric or visual basis. 

c. All graphical displays (hand-drawn or otherwise) from which certain 
pure or applied mathematical conclusions can be derived almost by 
inspection. 

d. Graphical results of computer programs which the brain organizes 
coherently in a certain way. Formalizations of this organization and 
coherence hardly need or hardly can be achieved. (Davis, 1993, p. 336) 

Não sendo consensuais os critérios que validam uma demonstração (Hanna e 

Jahnke, 1996), tão pouco é de comum acordo a admissão de uma demonstração visual 

como argumento válido para validação de uma dado resultado matemático. Para 

Barwise e Etchemendy (1996, p. 180, citados em Hanna, 2000, p. 18), “as long as the 

purported proof really does clearly demonstrate that the information represented by the 

conclusion is implicit in the information represented by the premises, the purported 

proof is valid”. Usando este critério, os autores defendem que as demonstrações visuais 

satisfazem o mesmo. A informação tanto pode estar representada linguisticamente como 

em modos não-linguísticos. Deste modo, os autores consideram que contemplar apenas 

as demonstrações com frases lógicas é demasiado restritivo pois apenas se aplicam às 

representações linguísticas. Estes autores elaboraram o conceito de demonstração 

heterogénea na qual pode existir manipulação de informação visual e sentencial de uma 

forma integrada. 
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Perspectiva Histórica da Filosofia da Matemática 

Muitas das questões que têm preocupado filósofos e matemáticos ao longo dos 

tempos, e suscitado debate e controvérsias, ainda hoje se mantêm actuais. Dizem 

respeito à natureza dos objectos matemáticos, à relação entre a matemática e a natureza, 

à relação entre a matemática e a realidade experimental, à relação entre a matemática e 

o mundo físico e humano. Dizem ainda respeito à forma como é encarada a verdade 

matemática e ao que poderia fundamentar a mesma. No que concerne a esta questão, 

poderemos distinguir duas grandes correntes filosóficas: a visão absolutista que confere 

um valor absolutamente certo à verdade matemática e a visão falibilista que entende a 

verdade matemática como sendo falível, corrigível e mutável. Apresentarei, de seguida, 

de forma sumária, e por uma ordem cronológica, as principais correntes da filosofia da 

matemática que se caracterizam pela forma como respondem a estas questões. 

Das Primeiras Civilizações ao Século XIX 

A origem da matemática escrita remonta às primeiras civilizações orientais do 

Egipto (por volta de 2000 a.C.) e Mesopotâmia (desde 3500 a.C. a 64 a.C.). 

Efectivamente, encontram-se nos textos antigos (papiros no Egipto e tábuas na 

Mesopotâmia) referências aos objectos matemáticos entendidos como objectos 

concretos, algo enumerável e contável, ou medidas de grandezas passíveis de serem 

adicionadas e subtraídas (Joseph, 1990). Os papiros contêm problemas com solução, 

entre os quais se pode encontrar os resultados mais importantes da matemática egípcia 

como a aproximação à área do círculo, a fórmula para calcular o volume de uma 

pirâmide quadrangular truncada e uma solução notável para o problema de saber a área 
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da superfície daquilo que alguns autores interpretam como sendo uma semiesfera 

(outros autores colocam como hipótese tratar-se de um semicilindro). Os babilónios 

(termo usado para designar os habitantes da antiga Mesopotâmia) inventaram um 

sistema de numeração posicional na base 60 em 3500 a.C., construíram tábuas de 

multiplicação, divisão e outras operações entre 2400 a.C. e 2200 a.C., sabiam diferentes 

métodos de resolver equações quadráticas e compreendiam—sem, contudo, terem 

demonstrado—a relação entre os lados de um triângulo rectângulo que se tornou 

conhecida como o teorema de Pitágoras, entre 1900 a.C. e 1650 a.C., período este 

coincidente com o do império da Velha Babilónia (Joseph, 1990). 

Joseph (1990) critica a visão eurocêntrica de autores como Morris Kline e Rouse 

Ball que desvalorizaram a matemática destas civilizações antigas, considerando-a de 

pouco significado, e fazendo atribuir as origens da matemática aos gregos. Para Joseph 

(1990), é impossível ignorar a importância das contribuições matemáticas tanto dos 

egípcios como dos babilónios. Este autor refere que os próprios gregos antigos 

reconheceram o legado intelectual que deviam aos egípcios na astronomia e na 

matemática (por exemplo, Tales e Pitágoras viajaram pelo Egipto e Mesopotâmia, tendo 

lá aprendido muita da sua matemática). A matemática egípcia e babilónica caracterizou-

se pela sua base algébrica e empírica. Segundo Joseph (1990), esta matemática 

algorítmica evidencia que existia uma compreensão da generalidade das regras 

subjacentes, embora estas não fossem de natureza dedutiva, correspondendo a um 

período de gestação da Álgebra moderna caracterizada pela existência de notação 

simbólica e de estruturas dedutivas2. O autor considera ainda importante não se ter uma 

visão muito restrita do que é uma demonstração no estudo da matemática do passado, 

55                                                
2 Por exemplo, tal como é apontado por Joseph (1990), os símbolos babilónios ush e sag para 
comprimento e largura, respectivamente, têm uma função similar aos símbolos algébricos x e y, existindo, 
por conseguinte, uma transição do específico para a generalização abstracta. 
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incluindo neste conceito as explicações e justificações, expressas em termos retóricos, 

não simbólicos, aplicáveis a um valor particular e imediatamente generalizáveis a 

qualquer valor. Assim, Joseph (1990) sustenta que, na matemática destas primeiras 

civilizações, as verificações da correcção dos procedimentos usados e o reconhecimento 

de que os mesmos seriam aplicáveis a um conjunto de problemas similares deverão ser 

encarados como uma forma de demonstração num sentido lato. 

A verdade matemática está portanto enraizada nas suas origens num utilitarismo 

imediato, instrumentalista e empírico (Harel e Sowder, 2007). Se discutirmos esta 

perspectiva na actualidade, poderemos afirmar que, por um lado, permite entender o 

acordo da matemática com o real, já que os objectos matemáticos seriam extraídos da 

realidade experimental, mas por outro lado, um dos problemas que encerra é a 

impossibilidade de explicar o facto de os objectos matemáticos excederem a realidade 

observada e de se poder fazer construções dedutivas (deduções estas inexistentes nesta 

matemática oriental). Será mais tarde, na antiguidade grega, que os objectos 

matemáticos perderão esta materialidade para se tornarem objectos do pensamento. De 

acordo com Harel e Sowder (2007), a evolução da forma de encarar a natureza dos 

objectos matemáticos relaciona-se com a evolução da natureza da demonstração, já que 

esta passou de uma forma empírica de estabelecer a verdade para a forma dedutiva dos 

gregos demonstrarem as afirmações matemáticas. Nas suas palavras, “there seems to be 

a cognitive and epistemological dependency between the nature of the entities 

considered and the nature of proving applied” (Harel e Sowder, 2007, p. 817). 

A matemática grega foi desenvolvida mais com o sentido de compreender o lugar 

do Homem no Universo de um ponto de vista racional do que propriamente o de ter 

uma utilidade imediata. Comecemos pelos pitagóricos. Três teses pitagóricas são 

fundamentais para entendermos a doutrina desta escola fechada em si mesma, e que 
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através da rejeição da escrita se preocupou em impedir a divulgação das suas ideias: (a) 

a existência de uma harmonia como fundamento da ordem cósmica, (b) a imortalidade 

da alma entendida como princípio do movimento do cosmos e (c) as coisas são 

números. Estas três teses interligam-se e revelam coerência como tentarei justificar mais 

adiante. As ideias pitagóricas são-nos dadas a conhecer principalmente através de Platão 

que sofreu uma forte influência das mesmas tendo feito uma elaboração dessas mesmas 

ideias, e também através de Aristóteles embora este tenha criticado a tese que enunciei 

em (c) apresentando-a como a maior fragilidade da doutrina pitagórica. 

A escola pitagórica caracterizou-se pela sua prática reflexiva e também por 

práticas rituais e místicas. O termo filosofia foi usado pela primeira vez por Pitágoras 

para definir a procura da verdade, a sede do saber, a investigação do como e do porquê 

que permita compreender o que rege o universo. Assim, a estas perguntas, os 

pitagóricos respondem com algo verdadeiramente original: a ordenação matemática do 

cosmos; a compreensão do Universo consiste no estabelecimento de relações entre 

números. E esta ideia é justificada pelos pitagóricos quer no domínio da Geometria, 

onde podemos ver arranjos geométricos (como triângulos, quadrados, etc.) serem 

traduzidos por números e regidos por leis matemáticas, quer no domínio da Música, 

onde podemos ver que o próprio som é traduzido por relações numéricas simples (as 

razões entre os primeiros números naturais determinam os intervalos musicais de oitava, 

quinta e quarta). 

Vemos assim a inter-relação entre as três teses enunciadas acima. Os números são 

o princípio gerador de todas as coisas e é a harmonia que tudo organiza num todo 

ordenado (cosmos) cujo movimento radica na imortalidade da alma, embora este 

conhecimento—o conhecimento da eternidade do ser—não seja “concedido ao saber 

humano” (Santos, 1992, p. 207). 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 58 

O curioso é que foi esta ideia grandiosa de ordenação matemática do cosmos que 

acabou por fazer ruir a escola pitagórica, arrasada pelos paradoxos de Zenão e pela 

descoberta de existência de relações entre os números inteiros ou fraccionários (os 

únicos que eles conheciam na época) que não podiam ser expressas através dos 

mesmos, como é caso da razão entre a diagonal e o lado de um quadrado que só pode 

ser expressa por um número irracional. Assim, a descoberta de um número irracional—

2 —é atribuída a Hipaso de Metaponto, seguidor de Pitágoras. Todavia, Pitágoras 

considerava que 2  não poderia existir por macular a perfeição dos números. O 

pitagorismo deixou portanto fortes marcas, apresentando uma dualidade: a aspiração de 

uma inteligiblidade, levando ao progresso científico, e simultaneamente, o misticismo. 

Pendentes, ficaram as perguntas: o que é a verdade? como a alcançamos? Perguntas 

estas que ainda hoje se mantêm em aberto. 

Os conflitos que fizeram cair a escola pitagórica e que levaram ao questionamento 

da matemática enquanto ciência exacta acabaram por se resolver no período seguinte da 

história da Grécia caracterizada pela supremacia da aristocracia, cuja subsistência estava 

assegurada pela escravatura, o que a levava a menosprezar o trabalho manual e a 

sobrevalorizar o raciocínio dedutivo, desenvolvido aquém da experimentação e da 

observação, e associado ao rigor, à exactidão e à certeza verídica. Neste período, as 

ideias pitagóricas de uma ordenação matemática regendo a natureza e o universo 

tomaram um novo vigor pelas mãos da Academia de Platão. 

Se para Pitágoras eram os números que geravam e regiam todas as coisas, para 

Platão são as ideias geométricas que governam o universo, tal como se pode verificar 

nesta sua frase: “Deus geometriza eternamente”. Platão distinguia o mundo material 

(com objectos e relações imperfeitas) do mundo das ideias (com verdades 
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absolutamente certas, seguras e indestrutíveis, nas quais incluía as verdades 

matemáticas). 

As ideias de Platão estão, ainda nos dias de hoje, consubstanciadas numa 

perspectiva filosófica: o platonismo ou realismo. Esta perspectiva decorre portanto das 

ideias de Platão relativamente à natureza dos objectos matemáticos entendidos por ele 

como objectos do pensamento, entidades reais mas imateriais, abstractas, imutáveis e 

independentes do mundo físico, espacial e temporal, e do conhecimento humano, e 

como tal, passíveis de serem descobertas pelos matemáticos, existindo a priori da sua 

descoberta. Por conseguinte, as formas dos corpos físicos percebidas pelos sentidos não 

constituem os objectos matemáticos, sendo meramente incorporações imperfeitas das 

formas matemáticas perfeitas que, não sendo criadas, nunca são manifestadas 

totalmente pelas coisas materiais, e podem ser acedidas apenas pelo intelecto humano. 

Segundo Campbell (1998), da implicação lógica do argumento de Platão, de que a 

forma universal não deve ser de modo nenhum semelhante ao que existe em comum 

num conjunto de particulares, decorre um problema: o que é exactamente uma forma 

universal, e como é que ela, sendo anterior aos objectos da percepção, participa nas 

instanciações particulares de si própria? Para Platão, a forma de garantir a certeza de 

que as leis matemáticas descobertas eram efectivamente verdadeiras baseava-se na 

demonstração, isto é, no raciocínio dedutivo como veículo para descobrir as verdades 

eternas sobre a Natureza, estabelecido a partir de axiomas, verdades auto-evidentes 

sobre o espaço e os números inteiros. 

O problema da participação das ideias ou formas universais, existentes a priori, 

nos objectos perceptíveis foi solucionado por Aristóteles, ao inverter a prioridade 

metafísica que Platão tinha dado às Formas (Campbell, 1998). Enquanto que para 

Platão, os universais eram independentes dos particulares, para Aristóteles, eram 
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derivados indutivamente, e através da abstracção, dos particulares concretos, sendo, 

portanto, dependentes destes (por exemplo, o número cinco seria induzido de várias 

instâncias de cinco coisas). Assim, segundo Aristóteles, os conceitos abstractos, 

incluindo os objectos matemáticos, não podiam existir prévia ou independentemente dos 

sentidos. Na sua visão, estes objectos abstractos não são idênticos aos objectos 

concretos, constituindo idealizações realizadas através da experiência. “Again, where in 

the world is one to find a perfectly straight line?” (Campbell, 1998, p. 126). De acordo 

com Campbell (1998), a visão aristotélica de que os conceitos são abstraídos e 

originados dos particulares concretos ainda prevalece nos dias de hoje, especialmente na 

educação matemática. Campbell (1998) refere que Aristóteles, tal como Platão, 

acreditava que os objectos universais tinham um estatuto real e objectivo, não 

conseguindo, igualmente, resolver esta questão. 

As descobertas dos vários pensadores gregos do período clássico estão 

apresentadas numa forma axiomática-dedutiva nos treze livros que constituem os 

Elementos de Euclides, sábio que se formou na Academia de Platão e que esteve ligado 

a um grupo intelectual e económico, residente em Alexandria, formado pela necessidade 

de resolução de problemas relacionados com a administração e a astronomia, 

decorrentes do avanço da civilização grega pelo Oriente, já no período helenístico. A 

Alexandria no Egipto, estabelecida em 332 a.C., era nessa altura um importante centro 

de aprendizagem (Joseph, 1990). Os Elementos de Euclides constituem o paradigma de 

uma visão absolutista, tendo sido considerado até aos finais do século XIX um modelo 

para a construção de qualquer teoria científica que se pretenda rigorosa, pela forma 

como estabelece a verdade e a certeza. Por exemplo, Newton utilizou este modelo nos 

seus Principia. 
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Ainda hoje, é a corrente do platonismo (ou realismo) que impregna a forma como 

os matemáticos encaram a matemática no seu trabalho quotidiano e até a visão comum 

da matemática que se tem numa sala de aula ou em qualquer outro contexto: uma 

ciência objectiva e universal, com respostas únicas, certas e exactas, independentes dos 

desejos humanos. Segundo Hersh (1997), é precisamente a objectividade da matemática 

e a sua universalidade que a faz parecer tão imaterial e inumana e que leva os 

matemáticos (tais como Edward Everett, Mary Somerville, Godfrey Hardy, Kurt Gödel, 

René Thom, Paul Erdös, Ron Graham e Joel Spencer) a acreditarem em algo tão 

acientífico como um mundo de verdades matemáticas imateriais e fora do tempo e do 

espaço. Vejamos, a título de exemplo, um pequeno excerto de Gödel que ilustra a visão 

platónica deste matemático: 

Classes and concepts may . . . be conceived as real objects . . . existing 
independently of our definitions and constructions. It seems to me that the 
assumption of such objects is quite legitimate as the assumption of physical 
bodies and there is quite as much reason to believe in their existence. 
(Gödel, 1944, p. 137, citado em Nagel e Newman, p. 111) 

Se problematizarmos esta perspectiva, verificamos que ela não consegue 

responder a duas questões. Como explicar que essas verdades fora do tempo e do espaço 

sejam tão concordantes com esse mesmo espaço físico? Como explicar que os seres 

humanos consigam contactar e aceder a esse mundo de ideias imateriais existente de 

forma autónoma? 

Oposta a esta corrente, encontra-se o idealismo que considera que a matemática é 

totalmente inventada pelos seres humanos, sendo portanto dependente do conhecimento 

humano. Berkeley é um empirista que defende o idealismo. Nesta perspectiva, as 

propriedades dos objectos matemáticos são completamente determinadas pelo 

pensamento dos matemáticos. A questão que fica por responder nesta concepção 
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idealista é a da conformidade dos resultados matemáticos com o mundo físico. Como 

explicar a antecipação dos resultados matemáticos? Como explicar que determinados 

resultados matemáticos se venham a tornar úteis na descrição e na compreensão do 

mundo físico muitos anos mais tarde? 

No século XVII, os racionalistas Descartes, Espinosa e Leibnitz, seguindo a 

concepção de Platão, advogam o primado da razão através da qual se obtém o 

conhecimento independentemente da observação. E é na matemática que, segundo estes 

filósofos, a razão se torna mais marcante como característica inerente à mente humana, 

permitindo chegar a conclusões não evidentes a partir dos axiomas, verdades auto-

evidentes. Descartes, no seu Discurso sobre o Método, elucida uma visão racionalista 

inspirada matematicamente: 

Those long chains of perfectly simple and easy reasonings by means of 
which geometers are accustomed to carry out their most difficult 
demonstrations had led me to fancy that everything that can fall under 
human knowledge forms a similar sequence, and that so long as we avoid 
accepting as true what is not so, and always preserve the right order for 
deduction of one thing form another, there can be nothing too remote to 
reached in the end, or too well hidden to be discovered. (Anscombe e 
Geach, 1970/1637, p. 21, citados em Campbell, 1998, p. 134) 

Por conseguinte, de acordo com a visão racionalista, os princípios matemáticos e 

metafísicos que governam o mundo natural são transcendentes à experiência, podendo 

ser acedidos pelo intelecto de um modo intuitivamente auto-evidente, ou deduzidos 

através de um raciocínio lógico. Segundo Campbell (1998), os racionalistas ficaram 

com o problema de como é que a estrutura de um mundo existindo independentemente é 

representada na estrutura psicológica da experiência mental. E, por conseguinte, ficou 

por resolver a questão de como é que as proposições científicas se ajustam aos dados 

empíricos. 
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A corrente racionalista viria a ser posta em causa pelo materialismo e pelo 

empirismo. A ascensão da corrente empirista deve-se sobretudo ao advento das ciências 

da natureza cujo método experimental assenta essencialmente na observação. David 

Hume foi um dos filósofos que, no século XVIII, se destacou na fundamentação do 

empirismo, defendendo que o conhecimento decorre da experiência imediata constituída 

por um conjunto de sensações provenientes de um presumível mundo físico. No 

entanto, Hume identificou uma limitação fundamental do raciocínio indutivo: por mais 

vezes que uma dada observação substancie uma hipótese científica, não existem 

fundamentos empíricos para estabelecer a sua validade universal (Campbell, 1998). 

Assim, esta corrente deixaria em aberto a questão de garantir um carácter de 

universalidade e de necessidade, exigido pelas leis científicas, a partir dos dados 

particulares empíricos. Assumindo o cepticismo relativamente à possibilidade de 

existência de conhecimento certo acerca do mundo natural, Hume argumentou que todo 

o conhecimento acerca da experiência fenomenal era de natureza empírica, o que 

implicava que não pudesse existir certeza associada a esse conhecimento. Este filósofo 

duvidava da existência da matéria subsistindo em permanência, já que, segundo o 

mesmo, apenas conhecemos as sensações e não a matéria nem tão pouco o espírito. E no 

que respeita à matemática, Hume, embora não rejeitando os seus resultados obtidos por 

via do raciocínio, desvalorizou-os e considerou-os igualmente provenientes de 

sensações a respeito do mundo físico. 

Immanuel Kant, que viveu também no século XVIII, procurou unificar as 

epistemologias racionalista e empirista, bem como as ontologias realista e idealista. 

Dada a importância do seu pensamento quer na época—ao resolver as tensões existentes 

entre as diversas correntes da filosofia (Campbell, 1998)—quer na actualidade—por ter 

influenciado fortemente a reconfiguração da filosofia moderna, as deslocar as questões 
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tradicionais da metafísica para questões relacionadas com a epistemologia e a ética, 

incidentes na natureza do sujeito do conhecimento—vou desenvolver um pouco mais a 

apresentação da sua posição filosófica, integrando na mesma o lugar reservado ao 

conhecimento matemático. 

De acordo com Campbell (1998), Kant foi o primeiro filósofo a apresentar uma 

arquitectura filosófica sistemática da natureza racional e das implicações morais do ser 

humano. Husserl (1976) que, contrariamente a muitos outros filósofos, atribui um 

estatuto de cientificidade à filosofia, afirma que o sistema de Kant foi o primeiro a 

tentar uma filosofia transcendental universal enquanto ciência rigorosa. A atitude 

filosófica de Kant é crítica—oposta ao dogmatismo racionalista ou ao cepticismo 

empirista—colocando questões sobre o que podemos conhecer e sobre como agimos, 

isto é, identificando os limites da razão humana. Assim, Kant distingue a razão pura, 

relacionada com a compreensão da natureza do mundo experienciado, da razão prática, 

relacionada com a compreensão de como agimos nesse mundo. O próprio Kant conotou 

a sua filosofia de revolução copernicana, ao substituir um ponto de vista realista na 

análise da razão por um ponto de vista idealista, ou seja, em vez de se olhar para o 

conhecimento do ponto de vista da realidade, é a realidade que é vista na perspectiva do 

conhecimento. 

Anteriormente a Kant, os filósofos, quer os racionalistas quer os empiristas, 

localizavam a estrutura objectiva da experiência num mundo externo à experiência 

humana. Para Kant (1781/1985), todo o conhecimento objectivo que o sujeito possa ter 

acerca do mundo começa com a experiência, mas afirma que daí não resulta que 

proceda todo da experiência. Este filósofo distingue conceitos de intuições; no entanto, 

concebe-os como sendo interdependentes. Os conceitos são um produto da faculdade 

humana de entendimento, sendo equivalentes ao pensamento. Denotam representações 
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gerais e envolvem reflexões mediadas. As intuições são as percepções provenientes dos 

sentidos, sendo portanto um produto da faculdade humana de sentir e de experienciar. 

Denotam representações particulares e são imediatas (não mediadas). O conhecimento 

emerge, pois, da união entre intuições e conceitos. A sensibilidade e o entendimento são 

as duas fontes a partir das quais emerge todo o conhecimento. E é nesta síntese que os 

problemas deixados em aberto pelas correntes racionalista e empirista são resolvidos. Se 

a experiência não garante necessidade nem validade universal aos conhecimentos, 

mesmo aos da matemática que as reivindica, é porque essas características dependem do 

sujeito. 

Pelas condições da nossa natureza a intuição nunca pode ser senão sensível, 
isto é, contém apenas a maneira pela qual somos afectados pelos objectos, 
ao passo que o entendimento é a capacidade de pensar o objecto da intuição 
sensível. Nenhuma destas qualidades tem primazia sobre a outra. Sem a 
sensibilidade, nenhum objecto nos seria dado; sem o entendimento, nenhum 
seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem 
conceitos são cegas. Pelo que é tão necessário tornar sensíveis os conceitos 
(isto é, acrescentar-lhes o objecto na intuição) como tornar compreensíveis 
as intuições (isto é, submetê-las aos conceitos). Estas duas capacidades ou 
faculdades não podem permutar as suas funções. O entendimento nada pode 
intuir e os sentidos nada podem pensar. Só pela sua reunião se obtém 
conhecimento. (Kant, 1781/1985, p. 89, destaque no original) 

Em todo o fenómeno—objecto enquanto é captado na intuição empírica—existe 

uma matéria, constituída pelos dados provenientes das sensações, e uma forma 

(elemento que coordena esses dados). Para Kant (1781/1985), são as formas a priori da 

sensibilidade, vazias de conteúdo empírico e anteriores a qualquer experiência, que 

tornam possíveis essas mesmas sensações dos objectos. Designou-as por intuições 

puras. São o tempo e o espaço. Os objectos não podem ser perceptíveis sem estarem 

localizados no espaço e sem terem alguma duração no tempo. Isto é, podemos pensar 
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em espaço e em tempo sem objectos mas não podemos pensar em objectos sem espaço e 

sem tempo. 

Também em relação à faculdade humana do entendimento, Kant (1781/1985) 

considerou existirem categorias ou conceitos puros. Por exemplo, a causalidade é uma 

categoria do entendimento (entre as doze discriminadas por Kant) que é pura, no sentido 

de ser anterior à experiência: a experiência fornece uma sucessão de fenómenos e é o 

entendimento que estabelece uma relação interna e necessária entre eles. Assim, é o 

entendimento, através dos seus conceitos a priori, que dá ao fenómeno da intuição a 

universalidade e necessidade requeridos pela ciência, constituindo-se o fenómeno em 

objecto de conhecimento, quando é submetido a uma nova síntese através da aplicação 

dos conceitos puros do entendimento. 

O idealismo transcendental de Kant baseia-se na noção de que a experiência 

humana necessita da existência de certas capacidades para que se constitua da forma 

como é. O plano transcendental em Kant é o plano das condições a priori da 

possibilidade de todo o conhecimento em geral. Este plano refere-se a objectos da 

experiência mas não tem origem empírica. O método transcendental visa determinar se 

tais conceitos puros seriam ou não epistemologicamente necessários a toda a 

experiência e se seriam anteriores a qualquer possível experiência. Para Kant 

(1781/1985), os conceitos puros eram condições necessárias para a possibilidade de 

experiência, e por serem verdades de qualquer experiência, providenciavam verdade de 

toda a experiência. Eram considerados independentes de qualquer experiência 

particular, mas não independentes da experiência em geral, sendo deduzidos 

racionalmente como verdades necessárias a priori—contrariamente a outros conceitos 

induzidos empiricamente como verdades contingentes, a posteriori. Para Kant 
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(1781/1985), estas verdades necessárias a priori eram sintéticas. Antes de Kant, todas as 

proposições sintéticas eram a posteriori, baseadas na experiência. 

Para Kant (1781/1985), a grande questão é saber como é possível a existência de 

conhecimento a priori sintético. Segundo este filósofo, a geometria euclidiana era a 

expressão matemática do espaço e a aritmética, a expressão matemática do tempo (uma 

vez que a sucessão dos números naturais seria intuída a partir do fluir do tempo). Assim, 

todas as proposições geométricas e aritméticas eram consideradas proposições sintéticas 

a priori (Hersh, 1997). A física era baseada nas categorias do entendimento, 

nomeadamente a causalidade. Por conseguinte, também as proposições da mecânica de 

Newton eram encaradas como sendo sintéticas a priori, dada a necessidade dos 

princípios físicos como é o caso da causalidade. Enquanto o conhecimento analítico se 

manifesta “au sein d’un jeu de miroirs, et ce qui est refleté dans le langage est sa propre 

image et non, semble-t-il, celle du monde” (Meyer, 1982, p.55), o conhecimento 

sintético funda-se a priori numa relação com o mundo. Em suma, a objectificação da 

nossa experiência fenomenal resulta dos princípios cognitivos formativos reguladores 

da sensibilidade e do entendimento e que constituem condições necessárias para a 

experiência possível. Para Kant, podemos vir a conhecer estes princípios com certeza. 

Nesta perspectiva, a ciência é um esforço de unificação e de síntese dos fenómenos 

mediante conceitos. O processo de conhecimento é, portanto, um processo de redução 

da diversidade de impressões sensíveis à unidade da intuição, por um lado, e da 

multiplicidade das intuições à unidade do conceito, por outro lado. A razão, que Kant 

distingue de entendimento, realiza a síntese suprema para compreender a totalidade da 

realidade, reduzindo a grande variedade de conhecimentos do entendimento a um 

pequeno número de princípios ou condições gerais (Kant, 1781/1985). 
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No entanto, Kant estabeleceu uma distinção entre a realidade do fenómeno—o 

mundo das aparências—e a realidade do númeno—o mundo real, o mundo das coisas-

em-si—para responder às questões suscitadas pela sua posição filosófica como seja a de 

averiguar qual a realidade que a ciência diz conhecer, sustentando que a realidade que 

conhecemos não é a realidade tal como ela é em si mesma, mas apenas a realidade do 

fenómeno. Relativamente ao fenómeno, tal como referi atrás, uma condição necessária 

para a experiência fenomenal é que a mesma seja sintetizada, sendo a imaginação a 

faculdade envolvida na síntese da experiência. Relativamente ao númeno, Kant 

argumenta que nada desta realidade pode ser objectivamente conhecido, dada a estrutura 

e funcionamento do nosso espírito. No entanto, garante que essa realidade existe e que 

está ordenada de algum modo. Aliás, a realidade do númeno é uma condição necessária 

para a experiência possível, algo que não se sabe o que é, uma realidade considerada 

independentemente do facto de ser conhecida por um sujeito. Ou seja, embora esta 

realidade não seja cognoscível de um modo racional, ela é o conteúdo actual em que a 

experiência está baseada. 

Com efeito, se os objectos a que esses princípios [sintéticos] se aplicam 
fossem coisas em si, seria totalmente impossível conhecer algo acerca deles 
sinteticamente e a priori. Mas não são mais do que fenómenos, cujo 
conhecimento completo, a que afinal em última análise todos os princípios a 
priori vão dar, é exclusivamente a experiência possível; por conseguinte, 
esses princípios só têm por única finalidade as condições da unidade do 
conhecimento empírico na síntese dos fenómenos; esta última síntese, 
porém, só é pensada no esquema do conceito puro do entendimento; da 
unidade desta síntese, como síntese em geral, a categoria contém a função, 
que nenhuma condição sensível restringe. (Kant, 1781/1985, p. 211) 

O conhecimento objectivo está confinado à experiência desenvolvida na realidade 

do fenómeno que é constituída em termos de formas de sensibilidade e de categorias de 

entendimento, sintéticas a priori todas elas. Assim, para Kant, embora o conhecimento 
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científico seja relativo à constituição subjectiva do espírito humano, caracteriza-se pela 

sua objectividade uma vez que é válido para todos os seres humanos pensantes pois 

todo o espírito humano possui a mesma estrutura e o mesmo modo de funcionamento. 

De acordo com Campbell (1998), Kant não era necessariamente um absolutista no 

sentido de se considerar o conhecimento como intrínseco ao mundo independentemente 

da nossa experiência, embora reconheça que muitas das vezes, este filósofo é 

interpretado como tal. No entanto, se nos focarmos no conhecimento matemático, as 

suas verdades eram encaradas por Kant como absolutamente certas. Vemos, pois, que o 

que dominou, enquanto tendência filosófica, desde Platão até Kant foi uma visão 

absolutista da verdade matemática. Neste panorama, exceptua-se apenas o empirismo 

segundo o qual as inferências indutivas não conferem ao conhecimento nem validade 

universal nem necessidade lógica e que viria a ser retomado mais tarde por Karl Popper, 

já no século XX, de quem falarei mais à frente na secção A Visão Falibilista da 

Matemática. A visão absolutista da matemática culminou com Kant que conferiu um 

estatuto especial à matemática, a ciência das verdades intemporais e incontestáveis na 

sua certeza absoluta, obtidas pela razão. Nesta visão, a demonstração assume um papel 

destacado, já que é por seu intermédio que as verdades matemáticas são estabelecidas 

com um carácter necessário, universal e absolutamente certo. Esta visão manteve-se até 

ao século XX, apesar de no século XIX, tal como veremos na subsecção seguinte, ter 

começado a surgir manifestações de crise que abalavam a verdade matemática. No 

entanto, estas manifestações conduziram a uma procura incessante de fundamentos 

seguros que sustentassem a certeza matemática. Isto é, todas as correntes 

fundacionistas, não obstante as características que as distinguem, têm em comum a 

procura de bases sustentadoras de uma visão absolutista da matemática. 
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A Procura da Certeza 

Foi precisamente a geometria euclidiana que até ao século XIX foi o modelo da 

verdade e do rigor que acabou por contribuir para a queda da certeza da verdade 

entendida como una e de cariz absoluto. Com efeito, foram os problemas levantados 

pelo quinto postulado de Euclides3 tão discutidos desde a Antiguidade, que conduziram 

ao surgimento, no início do século XIX, de outras geometrias que, adoptando um 

postulado radicalmente diferente do quinto postulado, evidenciaram possuir estruturas 

lógicas igualmente válidas e características que podem ser aplicadas numa descrição 

igualmente adequada do espaço físico. O quinto postulado de Euclides é equivalente ao 

que é conhecido como o axioma das paralelas que afirma que por um ponto exterior a 

uma recta dada passa apenas uma e uma só recta que nunca intersecta a primeira recta, 

por mais que as mesmas se prolonguem. Aparentemente, até o próprio Euclides não se 

sentia tão à vontade com o quinto postulado como com os restantes, pois evitou usá-lo 

para as demonstrações dos seus teoremas: só o utilizou depois de ter feito tantas 

demonstrações quantas as que foi capaz sem o recurso ao mesmo. Desde a Antiguidade 

que muitos matemáticos manifestaram as suas dúvidas sobre o facto de o segundo e o 

quinto postulados de Euclides serem encarados como tal pois consideravam que uma 

verdade auto-evidente não poderia relacionar-se com o infinito. Efectivamente, quando 

no quinto postulado se afirma que duas rectas paralelas nunca se encontram, este nunca 

acaba por se relacionar directamente com o infinito. Igualmente, no segundo postulado, 

há a consideração do infinito ao afirmar-se que um segmento de recta finito pode ser 

prolongado indefinidamente para se tornar uma recta infinita. Esses matemáticos 

70                                                
3 “That, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side less than 
two right angles, if produced indefinitely, meet on that side on which are less than the two right angles” 
(O’Connor e Robertson, 1996). 
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cépticos acreditavam que estes dois postulados eram teoremas demonstráveis. Assim, os 

problemas levantados por estes postulados residiram, não no seu questionamento como 

verdade, mas sim no facto de eles possuírem ou não os requisitos necessários a um 

verdadeiro postulado, já que a sua verificação não era auto-evidente. No entanto, foram 

vários os matemáticos (desde Euclides a outros grandes matemáticos) que, até ao início 

do século XIX, viram goradas as suas tentativas de demonstrar o quinto postulado, 

usando dedutivamente os quatro primeiros postulados, e de transformar o axioma num 

teorema. 

A descoberta das geometrias não-euclidianas, por Gauss em 1813, por Bolyai em 

1824 e por Lobatschevsky em 18324 (geometria hiperbólica), e mais tarde, em 1854, por 

Riemann (geometria esférica), pôs em causa o mito de Euclides, designação utilizada 

por Davis e Hersh (1981/1995) para enfatizarem o facto de durante mais de 2000 anos 

se acreditar que os Elementos de Euclides tinham verdades claras, rigorosas e 

indubitáveis essenciais para a compreensão do Universo. Estas geometrias colocaram 

em cima da mesa outras verdades. Lobatschevsky substituiu o quinto postulado por um 

outro: “There exist two lines parallel to a given line through a given point not on the 

line” (O’Connor e Robertson, 1996). Riemann substituiu o segundo e o quinto 

postulados de Euclides por, respectivamente, “um segmento de recta finito não pode ser 

prolongado indefinidamente para se tornar uma recta infinita” e “Dada uma recta e um 

ponto fora dela, não existe nenhuma linha que passe pelo ponto e seja paralela à recta 

dada” (Guillen, 1983/1987, p. 120). Bolyai provou que o quinto postulado de Euclides é 

71                                                
4 O curioso é que as descobertas feitas por Gauss, Bolyai e Lobatschevsky são muito similares e foram 
feitas de forma independente. Gauss ocultara o seu trabalho com receio da reacção dos outros 
matemáticos, já que a geometria euclidiana era, na altura, encarada como a geometria única e universal. 
Gauss, após a leitura do manuscrito do jovem Bolyai, testemunhou, numa carta endereçada ao pai do 
mesmo, que ele própria fizera alguns anos antes as mesmas descobertas. 
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efectivamente um postulado: o único modo de fazer parte da geometria de Euclides é 

aceitá-lo como verdade evidente. 

No entanto, a comunidade matemática da altura não estava preparada para aceitar 

estas geometrias e o trabalho de Lobatschevsky e de Bolyai, apesar de publicado, 

acabou por ser ignorado até às décadas de 60 e de 70 do século XIX (Davis e Hersh, 

1986/1997). Só em 1868 é que foi demonstrado, por Beltrami, que as geometrias não-

euclidianas eram consistentes logicamente, já que a negação do quinto postulado não 

transportava consigo qualquer contradição lógica na geometria e que, portanto, existiam 

outras geometrias conjuntamente com a euclidiana (Hersh, 1997), consoante o modo de 

negar este postulado: ou afirmando a existência de pelo menos duas rectas paralelas5 a 

uma dada recta, a passar por um ponto exterior a essa recta, como é o caso da geometria 

hiperbólica de Gauss, Bolyai e Lobatchevsky, ou negando a existência de paralelas, 

como é o caso da geometria esférica de Riemann. O quinto postulado revelou-se, por 

conseguinte, um indecidível (algo cuja verdade não pode ser demonstrada) gerador de 

múltiplas verdades e de escolhas. As geometrias não-euclidianas destruíram, portanto, a 

crença na universalidade da geometria de Euclides. 

De acordo com Harel e Sowder (2007), com o reconhecimento de que as 

geometrias não-euclidianas são tão consistentes como a geometria euclidiana, “there 

seems to have a general feeling that both the Euclidean and the non-Euclidean systems 

were still only candidates as sciences of space” (p. 816). Segundo Guillen (1983/1987), 

cabe aos cientistas, mais que aos matemáticos, a resolução do problema de se 

determinar qual a geometria que melhor descreve o universo. O primeiro cientista a 

afirmar que este problema tem solução foi Albert Einstein, mostrando, através da sua 

teoria geral da relatividade, publicada em 1915, como se pode inferir a geometria global 

72                                                
5 Nesta geometria, as linhas paralelas não são equidistantes, como acontece na geometria euclidiana. 
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do universo, pela coordenação de observações feitas sobre distâncias microscópicas, 

actualmente acessíveis aos seres humanos. O mundo descrito pela geometria de 

Euclides é um mundo familiar aos nossos sentidos, correspondendo a uma superfície 

plana. O mundo descrito pela geometria de Riemann é uma esfera, correspondendo, 

grosso modo, à forma da Terra. De acordo com Guillen (1983/1987), os cosmólogos 

modernos procuram ainda determinar qual a geometria que descreve o universo mas 

cada vez mais se reforça a convicção de que a geometria do universo é a hiperbólica 

descoberta por Gauss, Bolyai e Lobatchevsky. Os mundos representados por estas três 

geometrias, embora muito diferentes se olhados globalmente, são muito semelhantes se 

olhados em pormenor, numa escala reduzida: todos aparentam ser planos, tal como as 

observações locais, a curta distância, deram a convicção por largos anos de que a Terra 

era plana. 

As geometrias não-euclidianas, ao partirem de um trabalho incidente na geometria 

euclidiana, acabaram por revelar as dificuldades que esta apresentava ao nível da lógica. 

O paradigma do rigor e da razão fica destroçado ao ser revelado que, afinal, Euclides 

usou raciocínios indutivos, argumentos físicos e desenhos geométricos no recurso que 

fez à intuição matemática. 

Harel e Sowder (2007), apoiando-se nas ideias sustentadas por Wilder (1967, 

citado em Harel e Sowder, 2007) e Hacking (1980, citado em Harel e Sowder, 2007), 

não atribuem às geometrias não-euclidianas o papel de ter contribuído para a mudança 

de perspectiva em matemática—o que os autores designam por transição da matemática 

grega para a matemática moderna—uma vez que as mesmas só foram reconhecidas 

cerca de 30 anos após terem sido publicadas. Os autores referem o trabalho de Leibniz 

(1646-1716) como pioneiro dessa mudança, ao introduzir a ideia de demonstração 

independente do seu conteúdo. E para tal, teria sido crucial a algebrização da geometria 
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feita por Descartes que conduziu a um modo de pensar em que se dá pouca atenção ao 

conteúdo. Enquanto a demonstração na geometria euclidiana é baseada no conteúdo, de 

tal modo que a sua validade depende dos factos acerca das formas em estudo, a 

demonstração da matemática moderna é independente do conteúdo, sendo válida 

unicamente pela forma. Na matemática moderna, os objectos matemáticos são 

determinados por um conjunto de axiomas. Harel e Sowder (2007) chamam, ainda, a 

atenção para uma outra diferença entre a matemática grega e a matemática moderna: 

enquanto que para os gregos, os termos primitivos são indefinidos, o que significa que 

são tratados como constantes, referentes a um único modelo espacial, na matemática 

moderna, os termos primitivos são tratados como variáveis, sendo livres de qualquer 

referente, real ou imaginado. E por conseguinte, na matemática moderna, como veremos 

a seguir, passa a existir uma maior preocupação com o rigor matemático, exigindo-se a 

formulação clara de todos os termos primitivos. 

Para essa transição, teria contribuído o movimento de aritmetização da matemática 

que defendia que são os números inteiros que deveriam estar na base da matemática 

clássica e não as noções geométricas dos gregos. Decorrente deste movimento, surgiram 

números tridimensionais que não gozam da propriedade comutativa tal como os 

números conhecidos até essa altura. Por outro lado, foram criadas novas álgebras com 

propriedades distintas das usuais na época. Estes dois factos, colocando em causa uma 

aritmética aplicável ao mundo físico, levaram a que fosse instalada a dúvida sobre a 

verdade da matemática, entendida esta como adequação ao mundo real. 

Esta crise, que abalava a noção de rigor, assente em raciocínios dedutivos e 

cultivada durante séculos, bem como a noção de verdade, foi bastante dificilmente 

admitida pelos matemáticos da altura que tentaram a todo o custo manter a posição de 

pedestal em que Kant colocara a matemática. Assim, abalada a certeza da verdade, esta 
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noção foi substituída por uma outra noção, a de consistência lógica. Continuaram em 

busca da certeza: a certeza da matemática seria dada pela sua consistência lógica. Esta 

procura tinha como objectivo encontrar fundamentos sólidos para a matemática. 

Harel e Sowder (2007) consideram que foi a necessidade sentida de estabelecer 

um fundamento consistente para a matemática, livre de paradoxos (tal como os 

matemáticos gregos que também tinham tentado construir um sistema consistente sem 

paradoxos, como os de Zenão) que conduziu à transição da demonstração da 

matemática grega à demonstração da matemática moderna. Efectivamente, a forma de 

procurar garantir a consistência lógica da matemática passou por dar um novo 

significado à noção de rigor matemático. Foi reconhecida a necessidade de demonstrar 

explicitamente todos os resultados matemáticos (por mais evidentes que pudessem 

parecer), de formular com precisão todas as definições e de explicitar exaustivamente 

todos os axiomas. Esta intensa actividade axiomática foi desenvolvida pelos 

matemáticos durante o final do século XIX. A crise parecia superada, já que esta certeza 

baseada na consistência lógica da matemática conferia à verdade um valor relativo, não 

mais entendida como adequação ao mundo físico, mas sim como correcção de 

raciocínio. 

Três correntes marcam a filosofia da matemática, no final do século XIX, no que 

respeita aos seus fundamentos: o logicismo, o construtivismo e o formalismo. Estas três 

correntes são distintas. Perfilhar uma destas visões é rejeitar qualquer uma das outras 

duas. No entanto, as três têm em comum a busca de fundamentos sólidos para a 

matemática que a tornem ausente de dúvidas, incertezas e qualquer contradição. 

O logicismo pretendia provar que a matemática clássica fazia parte da lógica, 

tendo-se iniciado por volta de 1884 com os trabalhos de Frege e continuado com os 

trabalhos de Russell e de Whitehead que publicaram em 1910 uma obra consistindo 
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numa teoria formal de conjuntos, Principia Mathematica. Frege foi responsável por se 

encarar a lógica como a textura da linguagem, já que antes se entendia a lógica do 

mesmo modo que Aristóteles, o inventor da teoria do silogismo: apenas como uma 

técnica de raciocínio correcto, pela qual a verdade das premissas era suficiente para 

garantir a verdade da conclusão. “Le caractère formel du syllogisme tient au fait que 

rien, en dehors des premisses et des termes mis en jeu par elles, n’est requis pour inférer 

la conclusion” (Meyer, 1982, p. 10). Frege, rompendo com a lógica aristotélica que 

dominou o pensamento durante cerca de dois mil anos, associou a lógica à linguagem, 

considerando ser necessário e possível a formalização da linguagem natural. Este autor 

dedicou-se ao estudo da questão de saber qual deve ser a forma lógica das proposições, 

tendo considerado a dedução como uma forma particular da discursividade. Frege 

substituiu o modelo aristotélico sujeito-predicado enquanto estrutura das frases das 

linguagens natural e formal pelo par função-argumento por lhe parecer que uma 

estrutura que contivesse relações ou condições seria mais adequada à linguagem 

matemática e à formalização da linguagem natural. Para este autor, a verdade era uma 

noção formal que dizia respeito à análise lógica da linguagem, separando-a do 

significado, uma vez que entendia que o modo como compreendemos uma proposição 

era uma questão cognitiva respeitante à psicologia (Campbell, 1998). Embora Frege 

tenha tentado estabelecer fundamentos logicistas da matemática, através de 

fundamentos puramente analíticos, sem apelo à experiência humana, numa fase 

posterior do seu trabalho, acabou por admitir que a aritmética se baseia na intuição pura, 

não podendo ser considerada como puramente analítica, tal como tinha sido defendido 

por Kant (Campbell, 1998). 

Russell sistematizou as teses lógico-matemáticas de Frege e distinguiu-se deste 

pelo modo como estabeleceu a construção lógica da linguagem. Enquanto que para 
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Frege os nomes próprios podem não ter referência a algo de real (por exemplo, 

“diabo”), para Russell os nomes próprios têm sempre uma denotação que constitui o seu 

sentido, não encontrando necessidade em diferenciar o sentido da referência de um 

nome próprio. “Pour comprendre un nom il faut avoir été en contact direct (acquainted) 

avec ce dont il est le nom, et savoir qu’il est le nom de cette chose particulière” 

(Russell, 1950, p. 205, citado em Meyer, 1982, p. 27). Para Russell, o que nada denota 

não é um nome no sentido lógico mas sim uma descrição de algo inexistente, residindo 

na proposição o valor de verdade, pela relação ontológica que estabelece com o facto. 

Assim, na perspectiva deste autor, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, 

estando excluída uma terceira possibilidade. Se para Frege uma frase pode ser absurda 

ao conter uma expressão sem significação por não reenviar a nenhum referente, para 

Russell ela é falsa (Meyer, 1982). 

Enquanto trabalhava em Principles of Mathematics, Russell confrontou-se com 

um paradoxo baseado na noção primitiva de conjunto: o conjunto de todos os conjuntos 

que não pertencem a si próprios. Tal conjunto pertenceria a si próprio só se não 

pertencesse a si próprio, eis o paradoxo. Esta definição implica uma contradição. Em 16 

de Junho de 1902, Russell escreveu uma carta a Frege dando-lhe conta do paradoxo que 

tinha descoberto, precisamente na altura em que o segundo volume da obra de Frege 

Grundgesetze der Arithmetik estava a ser impresso (Irvine, 2003). Este paradoxo 

repercutia-se no trabalho de Frege pois mostrava que os axiomas por si usados eram 

inconsistentes. Frege, consciente da importância deste paradoxo, resolveu acrescentar à 

sua obra um apêndice para o discutir. Russell elaborou a teoria dos tipos numa tentativa 

de solucionar este paradoxo surgido pelo problema da auto-referência. Assim, para 

evitar a atribuição de um conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si 

próprios, Russell dispôs todas as proposições numa hierarquia. O nível mais baixo 
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corresponderia às proposições sobre os indivíduos. O nível seguinte consistiria nas 

frases sobre os conjuntos de indivíduos. O nível a seguir consistiria nas proposições 

sobre os conjuntos dos conjuntos de indivíduos, e assim por diante. Esta teoria afastou a 

ambiguidade ao introduzir níveis de quantificação, sendo possível referir-se a todos os 

objectos que satisfazem uma dada condição unicamente se eles estiverem no mesmo 

nível, isto é, forem do mesmo tipo (Irvine, 2003). Com esta teoria, uma função não pode 

ser o seu próprio argumento. Caso contrário, teríamos um círculo vicioso: a função 

definiria o que a deve definir. Segundo Irvine (2003), esta teoria apareceu em duas 

versões mas ambas foram criticadas como sendo demasiado ad hoc para eliminar o 

paradoxo com sucesso. O autor acrescenta ainda que mesmo que o conseguisse, a teoria 

dos tipos revela-se ineficaz para resolver outros paradoxos. 

Na obra Principia Mathematica, “toutes les mathématiques se veulent déductibles 

de cinq propositions primitives” (Meyer, 1982, p. 25), tendo os seus autores, Russell e 

Whitehead, pretendido mostrar que todos os axiomas nela contidos pertenciam à lógica 

para provarem que os fundamentos da matemática eram os axiomas da lógica. Todas as 

verdades matemáticas, nesta perspectiva, poderiam ser provadas a partir de axiomas e 

de regras de inferência pertencentes unicamente à lógica. Assim, a certeza matemática 

estaria confinada à certeza da lógica. No entanto, alguns destes axiomas não eram 

proposições lógicas no sentido defendido por esta corrente, como o Axioma do Infinito 

(o conjunto de todos os números naturais é infinito) e o Axioma de Escolha (o produto 

cartesiano de uma família de conjuntos não vazios é ele próprio não vazio). O próprio 

Russell exprimiu essa dificuldade: “We may take the axiom of infinity as an example of 

a proposition which, though it can be enunciated in logical terms, cannot be asserted by 

logic to be true” (Russel, 1919, p.203, citado em Ernest, 1993, p. 9). Portanto, se esta 

obra, caracterizada pela explicitação da maior parte das regras de inferência usadas nas 
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demonstrações matemáticas (Nagel e Newman, 2001), foi importante para o 

desenvolvimento da lógica matemática moderna, não conseguiu, porém, o seu objectivo 

de garantir fundamentos sólidos para a matemática. Após 20 anos de trabalho em busca 

da certeza matemática, Russell acabou por concluir que mais nada podia fazer para 

tornar a matemática isenta de dúvidas e de contradições (Hersh, 1997). 

O construtivismo, ou intuicionismo, foi iniciado em 1908 por Brouwer e decorre 

das ideias de Kant (1781/1985), segundo o qual a aritmética e a geometria são-nos 

impostas pelas nossas intuições. O programa construtivista foi conduzido recentemente 

pelo matemático Errett Bishop que se dedicou à reconstrução de uma parte substancial 

da Análise. Bishop é um construtivista mais liberal, distanciando-se de certa maneira 

das posições estritamente intuicionistas de Brouwer. 

Os intuicionistas afirmam que a matemática é significativa e que é uma espécie de 

actividade mental humana (Hersh, 1997), encarando os números naturais como a base 

da matemática, a partir da qual toda a matemática significativa pode ser construída. O 

pensamento matemático é concebido como sendo anterior à experiência. 

Esta corrente também não foi bem sucedida na tarefa de encontrar os fundamentos 

para a matemática, chegando a rejeitar muitos dos teoremas da matemática clássica, ao 

seguir estritamente os seus princípios de raciocínio, como é o caso da lei da 

tricotomia—todo o número real ou é positivo, ou negativo, ou zero, independentemente 

do facto de, eventualmente, nunca virmos a determiná-lo—tendo Brouwer apresentado 

um contra-exemplo para provar que esta lei era falsa: um número real que nem era 

positivo, nem negativo, nem zero. São muitos os matemáticos que rejeitam esta 

assunção de Brower: “his number is either zero, negative or positive, we say! We 

simply don’t know how to determine which it is” (Hersh, 1997, p. 155, destaque no 

original). O construtivista, no entanto, considera que esse número só poderá ser zero, 
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positivo ou negativo quando alguém determinar qual dos três casos será; até então, ele 

não será nenhum dos casos, não podendo aceitar-se uma conclusão justificada pela 

propriedade tricotómica (x<y ∨ x>y ∨ x=y). Igualmente rejeitados por esta corrente, 

encontram-se a demonstração de Cantor de que os números reais são incontáveis e o 

princípio lógico do terceiro excluído, sendo este substituído por uma das suas 

negações—nem falso nem verdadeiro (Hersh, 1997). Para os construtivistas, a verdade 

matemática só pode ser estabelecida por meio de demonstrações construtivistas, não 

considerando como válida a demonstração por contradição. Este tipo de 

demonstração—por contradição—não é aceite pelo construtivismo exactamente porque 

esta corrente baniu pura e simplesmente a contradição. A matemática intuicionista 

fundamenta-se numa lógica paracompleta, lógica esta que se livra do problema dos 

paradoxos, considerando-o inexistente. Por outro lado, alguns dos resultados alcançados 

pelos intuicionistas foram considerados falsos pelos matemáticos que não se situavam 

nesta corrente, o que fez com que o construtivismo fosse mal aceite na comunidade 

matemática que, maioritariamente, o considerou pouco razoável e até um tanto ou 

quanto fanático. 

Hersh (1997) considera que a visão de que a intuição sobre os números naturais é 

universal constitui um dogma e contraria toda a experiência histórica, pedagógica e 

antropológica. Tal como é referido por Ernest (1993), a verdade absoluta, que os 

intuicionistas proclamam providenciar, derivada mental e intuitivamente de certos 

axiomas, através de métodos seguros e intuitivos de demonstração, acaba por ser 

inatingível, pois esta perspectiva baseia o conhecimento matemático unicamente em 

crenças subjectivas, as quais nunca poderão fundamentar uma verdade absoluta. Uma 

vez que a intuição é subjectiva, e não suficientemente inter-subjectiva para evitar que as 

intuições primordiais dos intuicionistas, referentes a uma verdade básica, difiram umas 
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das outras, também esta corrente falhou o seu intento de encontrar fundamentos seguros 

para a matemática. 

O formalismo, criado por volta de 1910 por Hilbert, teve como objectivo a 

demonstração de que a matemática estava livre de qualquer contradição, utilizando para 

esse efeito, argumentos finitários que não pudessem ser rejeitados por Brower, isto é, 

argumentos que não fizessem referência a um número infinito de propriedades 

estruturais das fórmulas ou a um número infinito de operações com fórmulas. Hilbert 

visava, pois, a construção de demonstrações absolutas, através das quais se 

estabelecesse, com um número mínimo de princípios de inferência, a consistência dos 

sistemas6 sem que fosse necessário recorrer à consistência de outro sistema. O primeiro 

passo na construção de uma demonstração absoluta consistia na formalização completa 

de um sistema dedutivo, o que implicava encarar os teoremas matemáticos como 

cadeias de signos vazios, despidos de significado, cuja formação apenas obedecia às 

regras do sistema (Agudo, 1980; Nagel e Newman, 2001). Esta corrente defende que a 

matemática consiste apenas em axiomas, definições e teoremas, sendo um jogo cujas 

regras permitem obter fórmulas constituídas por cadeias de símbolos sem significado e 

sem qualquer valor de veracidade, enquanto fórmulas matemáticas puras, não obstante a 

possibilidade de as mesmas terem um interpretação física e de adquirirem, por essa via, 

um significado e um valor de veracidade. Todas as afirmações significativas que se 

possam fazer acerca das expressões matemáticas pertencem, segundo Hilbert, à 

metamatemática, já que a matemática é um sistema de signos sem significado7. Neste 

contexto, pretendeu estabelecer-se demonstrações objectivas e consistentes de tal modo 

81                                                
6 Sistemas consistentes são sistemas livres de paradoxos. 
7 Agudo (1980) refere que a visão de matemática de Hilbert como uma colecção de sistemas formais 
correspondia unicamente ao seu objectivo de atacar a questão dos fundamentos da matemática, já que fora 
deste ponto de vista, Hilbert foi um matemático que produziu trabalhos importantes no campo das 
aplicações. 
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que não fosse possível deduzir-se contradições e que cada um dos passos deduzidos 

formalmente fosse verificável mecanicamente. Para o formalismo, a actividade 

matemática está confinada à demonstração. Hersh (1997) contrapõe à visão formalista o 

argumento de que as regras da matemática não são arbitrárias, pelo contrário, são 

determinadas pelas interacções dos grupos sociais e pelo ambiente físico e biológico da 

Terra. 

Campbell (1998) chama a atenção para o facto de os membros da comunidade 

matemática adoptarem diferentes perspectivas filosóficas no que respeita à natureza da 

matemática, aceitando, porém, as mesmas normas metodológicas de investigação. Por 

exemplo, os platonistas acreditam na existência real das entidades matemáticas 

independentemente da experiência humana enquanto que os formalistas acreditam que 

as entidades matemáticas, ao serem meras designações convencionais, não têm 

existência independentemente da experiência humana. No entanto, tanto uns como os 

outros aderem ao mesmo paradigma em relação ao que constitui uma demonstração 

válida de um teorema matemático, isto é, em relação aos princípios de raciocínio 

permissíveis na prática matemática. O autor refere ainda que as diferentes perspectivas 

filosóficas adoptadas pelos matemáticos poderão influenciar o tipo de questões 

escolhidas para investigar e o tipo de respostas a eleger, embora o paradigma de 

investigação seja o mesmo: um exemplo ilustrativo é a descoberta de um algoritmo 

numérico de aproximação melhorado que pressupunha a existência de certos valores 

sem que fosse necessária uma prova da sua existência, descoberta esta conduzida por 

uma perspectiva platónica enquanto que um formalista nunca faria tal assunção, e por 

isso, nunca enveredaria para esse tipo de descoberta. 
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Os Teoremas de Gödel 

No que respeita à busca de fundamentos sólidos para a matemática, também a 

corrente formalista viu o seu objectivo ser deitado por terra quando, em 1931, Gödel 

publicou um artigo Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und 

verwandter Systeme (Sobre as proposições indecidíveis formais de Principia 

Mathematica e sistemas relacionados) onde enunciava os teoremas da incompletude e 

apresentava as respectivas provas, na sequência da sua investigação das propriedades 

dos sistemas puramente formais e dedutivos, na esfera da matemática. Por exemplo, é 

possível construir uma prova absoluta de consistência para um sistema formal no qual 

são dados os axiomas para a adição mas não para a multiplicação, mas Gödel mostrou 

que tal é impossível para um sistema como Principia Mathematica, adequado para 

expressar toda a aritmética e não meramente um fragmento (Nagel e Newman, 2001). 

Várias foram as tentativas de construir uma tal prova, usando o método finitário de 

Hilbert, mas todas elas falharam. A prova de Gödel (1931) evidenciou a impossibilidade 

de se alcançar uma certeza completa em matemática uma vez que qualquer sistema 

formal consistente suficientemente forte para conter a aritmética elementar não 

consegue demonstrar a sua própria consistência. Gödel mostrou, portanto, através de 

demonstrações formais que o método axiomático tem limitações que lhe são inerentes e 

que é impossível estabelecer a consistência lógica interna de grande parte dos sistemas 

dedutivos (Hanna e Jahnke, 1996). 

His first theorem showed that not even all the truths of arithmetic can be 
derived from Peano’s Axioms (or any larger recursive axiom set). . . . The 
second Incompleteness Theorem showed that in the desired cases 
consistency proofs require a meta-mathematics more powerful than the 
system to be safeguarded, which is thus no safeguard at all. For example, to 
prove the consistency of Peano Arithmetic requires all the axioms of that 
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system and further assumptions, such as the principle of transfinite 
induction over countable ordinals. (Ernest, 1993, pp. 10-1) 

No contexto da intensa actividade axiomática desenvolvida no final do século 

XIX, também a aritmética foi axiomatizada em 1899 pelo matemático italiano Giuseppe 

Peano, o qual formulou cinco axiomas, sendo o último a formulação do princípio da 

indução matemática: 

1. Zero is a number. 
2. The immediate successor of a number is a number. 
3. Zero is not the immediate successor of a number. 
4. No two numbers have the same immediate successor. 
5.  Any property belonging to zero, and also to the immediate successor of 

every number that has the property, belongs to all numbers. (Nagel e 
Newman, 2001, p. 114) 

A prova de Gödel incidiu portanto na impossibilidade de provar formalmente 

certas proposições na aritmética e, dada a sua importância, passo a explicitá-la com um 

pouco mais de detalhe. Essa importância só foi reconhecida muitos anos mais tarde, já 

que poucos matemáticos eram capazes, na década de 30, de entender a complexidade de 

que se revestia a prova de Gödel: 

At the time of its appearance, however, neither the title of Gödel’s paper nor 
its content was intelligible to most mathematicians. . . . familiarity with that 
work [Principia Mathematica] is not a prerequisite to successful research in 
most branches of mathematics. . . . The reasoning of the proof was so novel 
at the time of its publication that only those intimately conversant with the 
technical literature of a highly specialized field could follow the argument 
with ready comprehension. (Nagel e Newman, 2001, pp. 1-2) 

O trabalho de Gödel foi reconhecido em 1951 com o 1º Prémio Albert Einstein 

destinado a distinguir os resultados obtidos nas ciências naturais. Estes teoremas, 

considerados como sendo dos mais importantes provados no século XX, marcam, 

efectivamente, este século, nomeadamente pelas consequências que estabeleceram 
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relativamente à impossibilidade de se provar todas as afirmações matemáticas dentro de 

um dado sistema bem como de se demonstrar a consistência de um sistema dentro do 

próprio sistema. “The conclusions Gödel established are now widely recognized as 

being revolutionary in their broad philosophical import” (Nagel e Newman, 2001, p. 2). 

As consequências estabelecidas por Gödel situam-se no domínio da matemática. 

Contudo, não faltam autores que utilizam os resultados de Gödel noutros domínios, 

fazendo analogias metafóricas com os mesmos. Por exemplo, Hofstadter (1999) 

considera que os teoremas de Gödel, ao estabelecer os limites da matemática, sugere 

que não podemos compreender inteiramente os nossos próprios cérebros e mentes, 

enquanto sistemas fechados, pois não conseguimos representarmo-nos a nós próprios de 

forma total, não conseguimos observar completamente as nossas próprias estruturas 

mentais em símbolos que as representem. Os teoremas de Gödel têm sido usados 

também no domínio da linguística, cujas teorias modernas enfatizam o poder da 

linguagem para encontrar novos modos de expressar ideias, e no domínio 

computacional através do argumento de que o computador nunca poderá vir a ser 

inteligente como um ser humano, já que o conhecimento de um computador é limitado 

por um conjunto fixo de directivas, isto é, por um programa (Jones e Wilson, 1995; 

Nagel e Newman, 2001). Nagel e Newman (2001) consideram que estas directivas 

correspondem às regras fixas de inferência do procedimento axiomático formalizado. E 

como tal, os computadores são incapazes de resolver os inúmeros problemas na teoria 

dos números elementares que caem fora do domínio de um método axiomático fixo. Os 

autores concluem, portanto, que nenhuma máquina poderá resolver todos os problemas 

e que o cérebro humano, apesar das suas limitações, incorpora uma estrutura de regras 

operatória mais poderosa, complexa e subtil do que a estrutura das máquinas artificiais. 

A este propósito, Hofstadter (1986) cita o filósofo inglês J. R. Lucas cuja tese central—
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a impossibilidade de mecanizar a mente—foi amplamente criticada por muitos autores 

ligados à Inteligência Artificial, sendo considerada errada. Esta tese apresentada no 

artigo Minds, machines, and Gödel, e baseada nos teoremas de Gödel, afirma que 

nenhuma máquina poderá a vir a ser consciente do mesmo modo que os humanos são. 

Segundo Hofstadter (1986), todas aquelas críticas falharam em ver o aspecto crucial da 

mente que Lucas foi o primeiro a observar: o grau de não-mecanicismo de um ser 

humano relaciona-se directamente com a sua capacidade de se auto-olhar. Hofstadter 

(1986) considera, pois, que Lucas abordou questões nucleares para o estudo da 

inteligência e da criatividade. No entanto, o autor refere que nem os seres humanos 

conseguem auto-olhar-se de forma total. 

The seemingly distinct levels of watcher and watched are totally fused, in 
the Gödel construction, exactly as Lucas would have it occurring in the 
minds of all conscious beings. The only thing that Lucas failed to 
understand is that the ability to fold around and see oneself in the 
wonderfully circular Gödelian way does not—in fact, cannot—bring with it 
total sphexishness. That, fortunately or unfortunately, depending on your 
point of view, is a chimera. (Hofstadter, 1986, p. 539, destaque no original) 

Hofstadter (2001) discorda do mapeamento dos computadores nos sistemas 

formais, feito por Nagel e Newman (2001)—as directivas de um programa 

computacional correspondem às regras fixas de inferência dos sistemas axiomáticos 

formalizados—, pois pressupõe que os computadores apenas lidem com números e com 

factos aritméticos e que os mesmos produzam afirmações verdadeiras acerca da 

matemática. O autor afirma que os computadores, apesar de serem construídos com 

hardware baseado em aritmética rígida, não estão ligados à verdade matemática, sendo 

possível programar um computador para fazer cálculos errados. Além disso, os 

computadores são usados, hoje em dia, para modelar a mente humana—por exemplo, as 

redes neuronais, estudadas pelos cientistas cognitivistas, replicam os padrões das 
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sinapses neuronais, imitando o circuito microscópico cerebral e o seu comportamento, 

bem como os padrões de aprendizagem humana—e neste sentido, têm uma aplicação 

muito mais vasta do que se poderia imaginar em 1958, ano em que o livro de Nagel e 

Newman foi publicado pela primeira vez. Hofstadter (2001) considera que ainda não se 

conseguiu produzir um programa computacional que possua a flexibilidade da mente 

humana e reafirma a conclusão de Nagel e Newman de que os teoremas de Gödel 

constituem uma ocasião para uma apreciação renovada dos poderes da razão criativa. O 

autor não descarta, contudo, a possibilidade de os computadores replicarem padrões de 

qualquer espécie imaginável, incluindo os da mente humana criativa. E recorre 

precisamente a Gödel para fundamentar a sua posição, uma vez que Gödel mostrou que 

os números são um meio universal de representar o mundo vasto dos padrões de 

qualquer tipo. Explicito este aspecto mais à frente ao fazer referência à numeração de 

Gödel. 

Gödel focou as lentes da matemática nela própria, através da metamatemática, 

ramo este referente ao conjunto das articulações sobre os conceitos matemáticos, as 

quais opinam sobre a veracidade ou falsidade das afirmações matemáticas. Por 

exemplo, “7=4+3” ou “2=1+0” pertencem à matemática enquanto as afirmações “a 

equação 7=4+3 é verdadeira” ou “a equação 2=1+0 é falsa” pertencem à 

metamatemática. Também as afirmações “p pode ser demonstrada” ou “p não pode ser 

demonstrada” pertencem à metamatemática, sendo p uma dada afirmação matemática, 

cuja demonstração pertencerá à matemática. 

Hilbert mapeara, no início do século XX, toda a matemática para dentro da 

aritmética (Kubrusly, 2005), de tal modo que qualquer estrutura matemática pudesse ser 

mostrada aritmeticamente. A razão da escolha da aritmética deve-se ao facto desta ser o 

ramo da matemática “onde se sofre menos interferência da intuição e do desejo. Não há 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 88 

desenhos nem analogias com a natureza para guiar o raciocínio, que passa a se valer 

apenas das possíveis inserções lógicas” (Kubrusly, 2005). Gödel fez também um 

trabalho de mapeamento, mas desta vez, da metamatemática para dentro da aritmética, 

visando classificar aritmeticamente as afirmações acerca dos resultados matemáticos. A 

característica principal do mapeamento é o facto de que uma dada estrutura de relações 

de um certo domínio pode ser mostrada noutro domínio. Assim, Gödel mostrou que as 

afirmações metamatemáticas acerca de um cálculo aritmético formalizado podem ser 

representadas por fórmulas aritméticas dentro do próprio cálculo (Nagel e Newman, 

2001). Para tal, associou um único número a cada signo elementar, a cada fórmula e a 

cada prova. Esse número é designado como o número de Gödel do signo, da fórmula ou 

da prova. Por conseguinte, como todas as expressões matemáticas estão associadas a 

números de Gödel, as afirmações metamatemáticas acerca dessas expressões podem ser 

construídas como afirmações acerca dos números de Gödel correspondentes. Deste 

modo, a metamatemática torna-se completamente aritmetizada. Vejamos primeiro no 

que consiste a numeração de Gödel. Os signos elementares podem ser constantes8 ou 

variáveis. Às variáveis numéricas associou os números primos maiores que doze. Às 

variáveis sentenciais associou os quadrados dos primos maiores que doze, e às variáveis 

predicativas associou os cubos dos primos maiores que doze.  

 

 

 

 

88                                                
8 Gödel, no seu artigo, utilizou apenas sete constantes. O texto de Nagel e Newman (2001) apresenta 12 
constantes para evitar complexidades na exposição. Na presente dissertação, são apresentadas as tabelas 
que se encontram em Nagel e Newman (2001). 
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Símbolo 
de constante 

Número 
de Gödel 

 

Significado 

∼ 1 não 

∨ 2 ou 

⊃  3 implica 

∃ 4 existe 
pelo menos um 

= 5 igual 

0 6 zero 

s 7 sucessor 
imediato 

( 8 sinal de 
pontuação 

) 9 sinal de 
pontuação 

, 10 sinal de 
pontuação 

+ 11 mais 

x 12 vezes 

Quadro 1. Numeração de Gödel de Constantes 

(Nagel e Newman, 2001, p. 70) 

Variáveis 
numéricas 

Número 
de Gödel 

 
x 13 

y 17 

z 19 

Quadro 2. Numeração de Gödel de Variáveis Numéricas 

(Nagel e Newman, 2001, p. 74) 
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Variáveis 
sentenciais 

Número 
de Gödel 

 
p 132 

q 172 

r 192 

Quadro 3. Numeração de Gödel de Variáveis Sentenciais 

(Nagel e Newman, 2001, p. 74) 

Variáveis 
predicativas 

Número 
de Gödel 

 
P 133 

Q 1733 

R 193 

Quadro 4. Numeração de Gödel de Variáveis Predicativas 

(Nagel e Newman, 2001, p. 75) 

Assim, através desta codificação, qualquer afirmação matemática fica associada a 

um único número que pode depois ser novamente transformado na afirmação que o 

originou. E se esse número for menor ou igual a doze, é número de Gödel de um único 

símbolo de constante. Se for um número primo maior que doze, ou o quadrado ou o 

cubo desse número primo, trata-se do número de Gödel de uma variável identificável. 

Se o número for maior que doze, o mesmo é decomposto em factores primos, e é 

representado por um produto de números primos em sequência cujos expoentes 

representam os diversos símbolos matemáticos, e neste caso, trata-se do número de 

Gödel de uma fórmula ou de uma sequência de fórmulas. Dado um número, poderemos 

verificar se ele é ou não um número de Gödel decompondo-o em factores primos. Por 

exemplo, enquanto 1500 e 243000000 são números de Gödel, pois a sua decomposição 

em factores primos é, respectivamente, 22 x 31 x 53  (significando “ou não implica”), e 26 

x 35 x 56  (significando “0=0”), 44 não é, dada a sua decomposição (22 x 111) não 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 91 

respeitar a sequência dos números primos, faltando o 3, o 5 e o 7. Peguemos de novo no 

exemplo do número de Gödel 243000000 que simboliza a fórmula “0=0”. A ilustração 

seguinte, lida para baixo, mostra como o número pode ser traduzido na expressão 

matemática; se lida para cima, mostra como calcular o número de Gödel que simboliza 

uma dada fórmula:  

243000000 

64 x 243 x 15625 

26 x 35 x 56 

  6      5     6 

 
   0     =     0 

0 = 0 

Figura 5. Exemplo ilustrativo de um número de Gödel e respectivo significado 

(Nagel e Newman, 2001, p. 79) 

A afirmação metamatemática “a fórmula p é a demonstração da fórmula q” pode 

ser representada simbolicamente por Dem(x,y), considerando que os números de Gödel 

das fórmulas p e q são, respectivamente, x e y. A fórmula Dem(x,y) é lida como “a 

fórmula cujo número de Gödel é x é uma prova da fórmula cujo número de Gödel é y”. 

Por conseguinte, as afirmações metamatemáticas verdadeiras do tipo de “a fórmula p é a 

demonstração da fórmula q” (ou “a fórmula p não é a demonstração da fórmula q”) são 

mapeadas em teoremas da aritmética. Assim, os números podem representar qualquer 

tipo de estrutura. Afirmações acerca dos números podem, de facto, codificar afirmações 

acerca doutros universos discursivos e este é um dos aspectos mais genial do trabalho 

de Gödel, como é sublinhado por Hofstadter (2001). 

Gödel concebeu que poderia, em princípio, escrever uma fórmula de Principia 

Mathematica que diria a respeito de si própria “Esta fórmula não pode ser demonstrada 
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pelas regras de Principia Mathematica”. Na sua prova, Gödel construiu um indecidível, 

isto é, uma afirmação que não pode ser julgada dentro do sistema como verdadeira ou 

falsa, através da fórmula (∃y) ∼(∃x)Dem(x,y) com y=G(y). Esta fórmula afirma que 

existe pelo menos uma fórmula cujo número de Gödel é y para o qual a sequência de 

fórmulas cujo número de Gödel  é x não constitui uma prova dentro do sistema. G 

representa, dentro do sistema, a afirmação metamatemática “A fórmula G não é 

demonstrável”. Assim, a afirmação metamatemática “Existe pelo menos uma fórmula 

do sistema que não é demonstrável dentro do sistema” ao ser mapeada na aritmética 

ficará do seguinte modo: “Existe pelo menos um número y tal que nenhum x vale a 

relação Dem(x,y)”. E a sua tradução na notação do sistema é a fórmula referida acima: 

(∃y) ∼(∃x)Dem(x,y). G(y) designa o número de Gödel referente à fórmula 

∼(∃x)Dem(x,y). Segundo Kubrusly (2005), a passagem mais delicada e complicada da 

demonstração de Gödel é quando ele mostra que a função G tem um ponto fixo, ou seja, 

que a equação G(y)=y tem solução. Assim, Gödel prova que a fórmula cujo número de 

Gödel é y e que portanto não pode ser demonstrada é a própria ∼(∃x)Dem(x,y) ou 

∼(∃x)Dem(x, G(y)). 

“A fórmula de número de Gödel y (que sou eu mesma) não pode ser 

demonstrada”, isto é, a afirmação matemática auto-referente e auto-excludente “Eu não 

posso ser demonstrada” é o indecidível construído por Gödel ao provar que a fórmula 

“existe uma fórmula que não pode ser demonstrada” não pode ela própria ser 

demonstrada. Esta fórmula que diz de si mesma “Eu não posso ser demonstrada” tem 

uma estrutura paradoxal de ser verdadeira se e somente se for falsa. Se for verdadeira, 

isto é, demonstrável dentro do sistema como uma verdade do sistema, como ela diz de si 

mesma que não pode ser demonstrada, então ela será falsa. Mas se for falsa, isto é, se 
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não for demonstrável dentro do sistema como uma verdade do sistema, pelo princípio 

do terceiro excluído, valerá a sua negação que afirmará que pode ser demonstrada e que 

portanto é verdadeira. Ou permanecemos neste paradoxo, ou optamos pelo indecidível, 

opção esta decorrente de o sistema se declarar impotente para decidir se a fórmula em 

questão é verdadeira ou falsa. 

Gödel mostrou que se G é demonstrável—o que significa que existe uma 

sequência de fórmulas do sistema que são uma prova de G—então ∼G é demonstrável. 

Se ∼G é demonstrável, então o sistema é inconsistente. Se uma fórmula e a sua negação 

formal forem ambas derivadas num cálculo formal, então o sistema não é consistente. 

Para manter a consistência do sistema, nem a fórmula G nem a sua negação podem ser 

demonstradas, sendo G necessária e formalmente um indecidível. 

G ou ∼G deverá ser verdadeira; uma será verdadeira, outra será falsa; a questão é 

saber qual. Vejamos como poderemos estabelecer que é G a fórmula verdadeira, usando 

o raciocínio metamatemático, apesar de ser um indecidível se o sistema for consistente. 

G diz: “Não há demonstração de G dentro do sistema”. Ora, se mostrámos que G é um 

indecidível dentro do sistema quer dizer que não há prova para G dentro do sistema. E 

isso é o que G afirma. Logo, é verdadeira. Trata-se de uma verdade que não foi 

deduzida formalmente a partir dos axiomas e das regras de um sistema formal, mas sim 

através de um argumento metamatemático (Nagel e Newman, 2001). 

Gödel mostrou portanto que o único meio de evitar os paradoxos na matemática, 

como forma de manter a consistência desejada para que a matemática seja útil a si 

própria e à sociedade, é a transformação dos mesmos em indecidíveis9. Assim, a 

93                                                
9 Repare-se que aqui a abordagem é diferente da adoptada pelos intuicionistas que, para fugirem dos 
paradoxos, declararam-nos inexistentes. Enveredar pelo caminho dos intuicionistas seria abrir mão de 
todo o legado matemático importante e vasto deixado pela teoria cantoriana de conjuntos. Aqui, existe o 
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matemática, se consistente, isto é, livre de paradoxos (de contradições), tem de ser 

incompleta, isto é, ela produzirá inexoravelmente indecidíveis. Um sistema é completo 

se for capaz de provar ou contraprovar qualquer das suas afirmações, ou seja, se for 

livre de indecidíveis. Um sistema completo contém, pois, os axiomas suficientes a partir 

dos quais todas as afirmações verdadeiras podem ser deduzidas (Nagel e Newman, 

2001). Caso contrário, o sistema será incompleto. 

O sistema diz-se essencialmente incompleto se nunca puder perder a sua 

incompletude. O preço da consistência é a incompletude. Um sistema incompleto pode 

ainda ser completado parcialmente pela introdução no sistema, de fora para dentro, de 

um novo postulado que seja capaz de decidir sobre a veracidade ou falsidade da 

afirmação em questão que constituía o indecidível anteriormente. No entanto, ao 

completar-se o sistema de forma parcial, outros indecidíveis surgirão. Daí que o preço 

da consistência seja a eterna incompletude, isto é, o reconhecimento, por parte de 

qualquer sistema, das suas próprias limitações, já que existem afirmações geradas pelo 

próprio sistema acerca das quais este não tem competência para decidir se são 

verdadeiras ou falsas. Efectivamente, quando se anexa ao sistema novas regras e 

axiomas que tornam possível a prova de uma dada afirmação matemática, está-se a criar 

um novo sistema mais abrangente que terá, por sua vez, algumas afirmações sobre as 

quais é impossível provar se são verdadeiras ou falsas. Gödel mostrou que todos os 

sistemas formais—pelo menos aqueles que, segundo Hofstadter (1986), têm poder 

suficiente para serem interessantes, ou seja, para serem suficientemente complexos—

que contenham a aritmética são essencialmente incompletos. Isto é, dado qualquer 

sistema consistente, existem sempre algumas verdades que não podem ser provadas, e 

                                                                                                                                          
confronto com os paradoxos, do qual resulta a sua transformação por meio do reconhecimento das 
limitações do sistema. 
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mesmo nos sucessivos sistemas aumentados por novos postulados, existirão sempre 

indecidíveis, afirmações sobre as quais não é possível julgar a sua veracidade. 

A conclusão retirada do primeiro teorema de Gödel—se a matemática é 

consistente, então ela é incompleta—pode ser traduzida em linguagem matemática do 

seguinte modo: 

(∃y) ∼(∃x)Dem(x,y) ⊃ ∼(∃x)Dem(x,G(y)). 

A primeira parte afirma a consistência do sistema e a segunda parte afirma a 

existência do indecidível. A análise desta fórmula conduz-nos à conclusão extraída do 

segundo teorema de Gödel—se a matemática é consistente, então a sua consistência não 

pode ser provada dentro da própria matemática. Com efeito, se pudéssemos demonstrar 

a existência de pelo menos uma fórmula que não pode ser demonstrada (∃y) 

∼(∃x)Dem(x,y), implicaria que estaríamos a demonstrar também a fórmula que assegura 

a existência de um indecidível ∼(∃x)Dem(x,G(y)) que, como já foi visto atrás, não pode 

ser nem provada nem contraprovada. As fórmulas são referentes à metamatemática, daí 

que se possa concluir que se o sistema matemático é consistente, a sua consistência não 

pode ser demonstrada mesmo por uma metamatemática que seja mapeada dentro do 

sistema. Esta conclusão não anula a possibilidade de algum argumento metamatemático, 

fora completamente do sistema, provar a consistência deste. Mas o sistema em si, ou 

alguma extensão sua que possa nele ser mapeada, não é capaz de provar a sua própria 

consistência. 

Os resultados de Gödel não excluem a possibilidade de construção de uma prova 

absoluta de consistência para um sistema formal como o Principia Mathematica. O que 

ele mostrou foi que tal prova é impossível desde que a mesma possa ser mapeada dentro 

de Principia Mathematica. Contudo, tal como é referido por Nagel e Newman (2001), 
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ninguém, hoje em dia, parece ter alguma ideia de como seria uma prova finitária que 

não estivesse mapeada dentro de Principia Mathematica. 

Os teoremas de Gödel estabeleceram, por conseguinte, que a demonstração 

dedutiva é insuficiente para demonstrar todas as verdades matemáticas. Segundo Nagel 

e Newman (2001), o processo da demonstração matemática não coincide com a 

exploração de um método axiomático formalizado. Estes autores, apoiando-se nos 

resultados de Gödel, consideram que não se pode precisar a natureza das demonstrações 

matemáticas válidas e que os matemáticos deverão inventar novos métodos de 

demonstração. 

The formalist programme, had it been successful, would have provided 
support for an absolutist view of mathematical truth. For formal proof, 
based in consistent formal mathematical systems, would have provided a 
touchstone for mathematical truth. However, it can be seen that both the 
claims of formalism have been refuted. Not all the truths of mathematics can 
be represented as theorems in formal systems, and furthermore, the systems 
themselves cannot be guaranteed safe. (Ernest, 1993, p. 11) 

Estava assim instalada uma crise dos fundamentos da matemática que veio dar 

origem a uma nova visão sobre a matemática já não radicada na procura e na 

necessidade de garantia de um conhecimento certo, infalível e livre de contradições. 

A Visão Falibilista da Matemática 

O entendimento de que a verdade matemática é falível, e que, tal como nas outras 

ciências, também o conhecimento matemático avança através dos erros e da correcção 

dos mesmos, é uma perspectiva que difere radicalmente das perspectivas anteriores 

dominantes na filosofia da matemática e que foi apresentada por Lakatos (1991) na sua 

obra Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery iniciada em 1958 e 

publicada pela primeira vez em livro em 1976, já após a sua morte. Esta obra constitui 
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um estudo de caso sobre a relação de Euler, encarada por uma perspectiva 

epistemológica, assumindo a forma de uma discussão entre os alunos de uma aula de 

Matemática, na qual intervém também o professor. O diálogo reflecte desenvolvimentos 

reais da história da matemática, expressa nas notas de rodapé que, por este motivo, têm 

uma importância relevante no contexto global da obra. 

Lakatos foi influenciado por Hegel—no que respeita à dialéctica da tese, antítese e 

síntese—e também profundamente influenciado por Karl Popper que, tendo-se 

debruçado sobre a natureza da investigação científica, defendia ser impossível a 

confirmação de uma teoria mas admitia a possibilidade de verificação da sua falsidade. 

Apenas as teorias sujeitas a refutações e susceptíveis de falsificabilidade podem aspirar 

a serem consideradas científicas. Assim, este filósofo e epistemólogo austríaco, nascido 

em 1902, retomou a ideia central do cepticismo empirista de Hume de que por mais 

observações particulares que se façam não é possível uma justificação racional para a 

sua generalização a todos os casos. Popper (1956/1992) encara o progresso científico 

como um processo constante de eliminação de erros através do método de conjectura e 

refutação. Assim, o autor propõe que em ciência se fale de conjecturação em vez de 

indução e em falsificabilidade em vez de verificação. De acordo com este autor, “o 

objectivo da ciência é encontrar explicações satisfatórias do que quer que se nos 

apresente e nos impressione como estando a precisar de explicação” (Popper, 

1956/1992, p. 152, destaque no original), negando a ideia de que a ciência começa com 

a observação. Na sua perspectiva, a finalidade da falsificabilidade é ir eliminando as 

más teorias para que as mesmas sejam substituídas por teorias melhores, desde que o 

cientista tenha sempre a capacidade criativa de ir formulando novas hipóteses. 

Foi, pois, considerado perverso eu salientar a importância da falsificação em 
vez da verificação. . . . Eu também prefiro estar certo, e é precisamente por 
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gostar de estar certo que prefiro corrigir-me, ou, se for necessário, ser 
corrigido pelos outros. Assim, esforço-me por detectar erros nos meus 
próprios argumentos, isto é, por os criticar, por os refutar. De uma maneira 
geral, os nossos testes são tentativas de falsificação precisamente porque 
queremos aproximar-nos da verdade e evitar a falsidade: porque preferimos 
estar certos. . . . A principal ideia da indução e da verificação é a de que nós 
buscamos casos apoiantes. Discordo desta ideia filosófica, ou metodológica: 
simples casos apoiantes são, regra geral, demasiadamente baratos para que 
valha a pena tê-los; pode-se sempre tê-los a pedido; e assim, não têm peso 
nenhum; e qualquer apoio capaz de ter algum peso só pode vir de testes 
engenhosos, empreendidos com o objectivo de refutar a nossa hipótese, se 
esta puder ser refutada. (Popper, 1956/1992, p. 150) 

Segundo Lakatos (1991), quer Hegel quer Popper, embora representando tradições 

falibilistas na filosofia moderna, cometeram o erro de reservar para a matemática um 

estatuto infalível. Lakatos defende que também o progresso do conhecimento 

matemático se processa pela correcção contínua de teorias sujeitas à discussão crítica. O 

erro, nesta visão, tem um papel fundamental no processo de produção do conhecimento 

matemático cujo desenvolvimento passa pelo melhoramento constante de conjecturas 

através de uma busca incessante de conjecturas, demonstrações e refutações. Nesta 

perspectiva, a demonstração não estabelece a verdade indubitável dos teoremas, mas 

confere-lhes um carácter de plausibilidade convincente. Pela pressão dos contra-

exemplos e das refutações, as conjecturas tornam-se mais detalhadas e exactas. Lakatos 

(1991) descreve um padrão de descoberta matemática composto por quatro estádios: (1) 

a conjectura primitiva; (2) a demonstração; (3) os contra-exemplos globais (que refutam 

a conjectura); (4) a demonstração reexaminada: “The theorem—the improved 

conjecture—supersedes the primitive conjecture with the new proof-generated concept 

as its paramount feature” (p. 127). 

Informal, quasi-empirical, mathematics does not grow through a 
monotonous increase of the number of indubitably established theorems but 
through the incessant improvement of guesses by speculation and criticism, 
by the logic of proofs and refutations. (Lakatos, 1991, p. 5) 
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Lakatos (1991) fala-nos dos contra-exemplos locais que refutam um lema da 

demonstração mas não a conjectura, e dos contra-exemplos globais que refutam a 

conjectura. Face à crítica da conjectura pelos contra-exemplos globais, o autor refere 

diversas situações aliadas a diferentes métodos: (a) a rejeição da conjectura (surrender); 

(b) a defesa da conjectura mantida pela rejeição do contra-exemplo considerado como 

um caso patológico (monster-barring) ou pela reinterpretação do mesmo, deixando 

assim de ser contra-exemplo (monster-adjustment); e (c) o aperfeiçoamento da 

conjectura pela restrição do domínio de validade da mesma, sendo o contra-exemplo 

considerado uma excepção (exception-barring), ou ainda pela incorporação de lemas 

(lemma-incorporation). O método de incorporação do lema “relied on the argument—

i.e. on the proof—and on nothing else” (Lakatos, 1991, p. 41), sendo caracterizado pela 

unidade intrínseca entre a lógica da descoberta e a lógica da justificação, o que conduz à 

transformação da conjectura original naif num teorema gerado pela prova. Esta situação, 

de acordo com o autor, mostra que não se prova o que se tinha estabelecido provar, 

particularmente nos casos de teorias jovens em crescimento. “Therefore, no proof 

should conclude with the words: ‘Quod erat demonstrandum.’” (Lakatos, 1991, p. 41). 

Releva ainda o papel vital das demonstrações na formação dos teoremas. 

Lakatos, na sua filosofia da matemática, habitualmente designada por 

falibilismo10, reaviva a heurística matemática de Pólya e estabelece bastantes pontos de 

contacto com a filosofia da ciência proposta por Popper, considerando que a matemática 

não está tão longe das ciências naturais como se pensava anteriormente. Lakatos (1991) 

99                                                
10 A filosofia de Lakatos também é designada, por alguns autores—como por exemplo, Ernest (1993)—
por quase-empirismo ou quasi-empiricismo, ou ainda, por humanismo, como é o caso de Hersh (1997), 
que considerou que a história da filosofia humanista de matemática começou com Lakatos. A designação 
de quase-empirismo é proposta pelo próprio Lakatos (1967, citado em Davis e Hersh, 1981/1995) como 
designação de uma corrente filosófica que encara a matemática como sendo conjecturável e falível. Esta 
designação deve-se ao facto de os falsificadores potenciais, em matemática, não constituírem afirmações 
espácio-temporais singulares, como acontece nas ciências naturais (por exemplo, o voltímetro indica um 
valor de 2,8). 
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refere que Popper estabeleceu uma distinção entre a psicologia (vocacionada para o 

estudo da descoberta) e a lógica (vocacionada para o estudo da justificação) mas no seu 

entender, não existe separação entre descoberta e justificação, existindo uma disciplina 

independente—a heurística—que estuda precisamente a lógica da descoberta. 

Para Lakatos (1991), a actividade matemática é uma actividade humana, sendo a 

matemática o produto dessa mesma actividade. A sua obra regista a influência hegeliana 

no que concerne à ideia de Hegel de autonomia da actividade humana alienada: Lakatos 

(1991) afirma que a matemática se aliena a si própria da actividade humana da qual é 

produzida, tornando-se um organismo vivo que, ao desenvolver a sua própria dialéctica, 

as suas próprias leis de crescimento, adquire uma certa autonomia da actividade que a 

produziu. E por conseguinte, os matemáticos obedecem a esta dialéctica das ideias 

matemáticas. Os editores de Lakatos (1991), John Worral e Elie Zahar, acreditam que 

este modificaria esta passagem se tivesse vivido mais tempo uma vez que, segundo os 

mesmos, a influência hegeliana foi enfraquecendo à medida que o seu trabalho foi 

progredindo. Assim, os editores afirmam que embora Lakatos tenha mantido a ideia 

central de que os matemáticos descobrem (mais do que inventam) problemas 

intelectuais já que estes possuem uma autonomia relativa, existindo independentemente 

do respectivo reconhecimento humano, evoluiu para um entendimento que não são os 

problemas que ditam a sua própria solução, sendo necessária para tal a imaginação 

humana. 

No entanto, Lakatos não esclarece quais são os objectos da matemática. Enquanto 

Popper, no âmbito do raciocínio científico, se restringiu às teorias emergentes do 

raciocínio não dedutivo e refutadas pela evidência empírica, Lakatos alargou este 

domínio, considerando que também os teoremas matemáticos e as demonstrações 

poderão contribuir para a sua própria refutação. 
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Lakatos (1991) considera que existe uma forte semelhança entre a heurística 

matemática e a heurística científica, e neste aspecto, afirma-se totalmente concordante 

com Pólya. No entanto, discorda de Pólya no que respeita à natureza da matemática: 

We owe the revival of mathematical heuristic in this century to Pólya. His 
stress on the similarities between scientific and mathematical heuristic is 
one of the main features of his admirable work. What may be considered his 
only weakness is connected with this strength: he never questioned that 
science is inductive, and because of his correct vision of deep analogy 
between scientific and mathematical heuristic he was led to think that 
mathematics is also inductive. (Lakatos, 1991, p. 74) 

Lakatos (1991) afirma que, pelo contrário, a semelhança entre ambas as 

heurísticas se deve ao facto de as duas se caracterizarem por conjecturas, provas e 

refutações, e não por serem ambas indutivas. A diferença importante entre elas reside, 

segundo este autor, na natureza das respectivas conjecturas, provas e contra-exemplos. 

Lakatos (1991) distingue o palpite naif (naive guessing no original), conducente às 

conjecturas naif, do palpite dedutivo (deductive guessing no original), considerando 

que, embora ambos sejam importantes, este é melhor que aquele. Passo a citar um 

excerto exemplificativo de palpite dedutivo que incorpora em si a própria 

demonstração: 

ZETA: A problem never comes out of the blue. It is always related to our 
background knowledge. We know that for polygons V=E. Now a polygon is 
a system of polygons consisting of one single polygon. A polyhedron is a 
system of polygons consisting of more than a single polygon. But for 
polyhedra V ≠ E. At what point did the relation V=E break down in the 
transition from monopolygonal systems to polypolygonal systems? Instead 
of collecting data I trace how the problem grew out of our background 
knowledge; or, which was the expectation whose refutation presented the 
problem? 
SIGMA: Right. Let us follow your recommendation. For any polygon E-
V=0 (fig.17(a)). What happens if I fit another polygon to it (not necessarily 
in the same plane)? The additional polygon has n1 edges and n1 vertices; 
now by fitting it to the original one along a chain of n’1 edges and n’1+1 
vertices we shall increase the number of edges by n1-n’1 and the number of 
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vertices by n1-(n’1+1); that is, in the new 2-polygonal system there will be 
an excess in the number of edges over the number of vertices: E-V=1 
(fig.17(b); for an unusual but perfectly proper fitting see fig.17(c)). 

 
 

‘Fitting’ a new face to the system will always increase this excess by one, or 
for an F-polygonal system constructed in this way E-V=F-1. 
ZETA: Or, V-E+F=1. 
LAMBDA: But this id false for most polygonal systems. Take a cube… 
SIGMA: but my construction can lead only to ‘open’ polygonal systems—
bounded by a circuit of edges! I can easily extend my thought-experiment to 
‘closed’ polygonal systems, with no such boundary. Such closure can be 
accomplished by covering an open vase-like polygonal system with a 
polygon-cover: fitting such a covering polygon will increase F by one 
without changing V or E… 
ZETA: or, for a closed polygonal system—or closed polyhedron—
constructed in this way, V-E+F=2: a conjecture which now you have got 
without ‘observing’ the number of vertices, edges and faces of a single 
polyhedron! 
LAMBDA: And now you can apply the method of proofs and refutations 
without an ‘inductive starting point’. 
ZETA: With the difference that you do not need to devise a proof—the 
proof is already there! You can go on immediately with refutations, proof-
analysis, theorem-formation. (Lakatos, 1991, pp. 70-1) 

As próprias conjecturas naif, de acordo com Lakatos, não são de natureza 

indutiva, não são sugeridas pela observação de factos, de instâncias particulares, 

eventualmente, listadas em tabelas. O autor sustenta que se chega às conjecturas naif 

por tentativas e erros: parte-se de três ou quatro conjecturas que rapidamente são 

refutadas, e a construção da tabela decorre do processo de testagem e refutação dessas 

conjecturas—“These dead and now forgotten conjectures suggested the facts, not the 

facts the conjectures” (Lakatos, 1991, p. 73). O autor refere que o mito da indução leva 

a que seja esquecida a alternativa heurística do palpite dedutivo. 
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On the other hand those who, because of the usual deductive presentation of 
mathematics, come to believe that the path of discovery is from axioms 
and/or definitions to proofs and theorems, may completely forget about the 
possibility and importance of naïve guessing. In fact in mathematical 
heuristic it is deductivism which is the greater danger, while in scientific 
heuristic it is inductivism. (Lakatos, 1991, p. 73) 

Por conseguinte, Lakatos estabelece um paralelismo entre o estilo dedutivista em 

matemática e o estilo indutivista em ciência, considerando-os estilos ‘gémeos’, uma vez 

que ambos pressupõem que matemáticos e cientistas começam as suas investigações 

com as mentes vazias e quer a matemática quer a ciência são apresentadas sem qualquer 

referência à situação problemática de onde partiu a investigação, ou a refutações, a 

contra-exemplos ou criticismo. No caso dos matemáticos, estes estabeleceriam como 

bem entendessem os axiomas e definições e só depois deduziriam os teoremas a partir 

dos axiomas. A verdade dos teoremas seria indubitável, eterna e imutável, já que os 

mesmos seriam deduzidos a partir de axiomas aceites como verdadeiros. No caso dos 

cientistas, estes fariam observações e experiências e as generalizações dos respectivos 

resultados. Nesta perspectiva, não há lugar para contra-exemplos: a menos que se tenha 

uma dada teoria prévia, não se pode observar contra-exemplos. Este autor refere a 

posição crítica de Popper relativamente ao estilo indutivista da ciência e partilhando da 

mesma, estende-a à matemática, considerando que a lógica da descoberta matemática 

não reside na dedução. Lakatos (1991) enfatiza o facto de matemáticos e cientistas, ao 

debaterem-se com os problemas que investigam, terem muitas ideias e possuírem, 

portanto, previamente, uma dada teoria acerca do assunto em questão. 

O autor defende que a lógica da descoberta (seja ela matemática ou científica) não 

é uma lógica infalível—pois conduziria a resultados infalíveis—mas sim uma lógica 

falibilista de conjecturas e refutações e critica o estilo dedutivista de apresentação da 

matemática no ensino da mesma, decorrente da metodologia euclidiana. Lakatos (1991) 
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propõe uma abordagem heurística no ensino da matemática de forma a que os 

estudantes sejam confrontados com o problema que originou o conceito em questão e 

compreendam que o mesmo foi gerado pela demonstração e pela pressão dos contra-

exemplos globais. Assim, ao estilo dedutivista de apresentação de uma lista de axiomas 

e definições, seguida do teorema e da respectiva demonstração, o autor contrapõe, em 

alternativa, a abordagem heurística de apresentação da conjectura primitiva, da 

demonstração, dos contra-exemplos conducentes ao teorema e à definição gerada pela 

prova, que no seu entender, fará derrubar o misticismo autoritário da matemática 

abstracta. 

O autor critica ainda a forma como alguns historiadores da matemática apresentam 

uma visão infalibilista da mesma, condensando um longo desenvolvimento de lutas e 

criticismo a uma única acção de insight infalível. Lakatos dá o exemplo de Bell (1945, 

citado em Lakatos, 1991) e de Bourbaki (1960, citado em Lakatos, 1991) que atribuem 

a Dirichlet o moderno conceito de função real quando, segundo Lakatos, não existe tal 

definição nos trabalhos de Dirichlet; muito pelo contrário, o que existe é ampla 

evidência de que este matemático não tinha qualquer ideia deste conceito, já que num 

dos seus artigos (Dirichlet, 1837, citado em Lakatos, 1991), ao discutir funções 

contínuas, ele afirma que a função em pontos de descontinuidade, tem dois valores. De 

acordo com Lakatos (1991), estes historiadores usam técnicas anti-históricas ao omitir 

os reais desenvolvimentos da matemática, neste caso particular, da análise matemática, 

atribuindo a Dirichlet a maturidade da análise mais recente. O autor sustenta ainda que o 

ponto de partida para a análise moderna abstracta foi a análise da demonstração de 

Dirichlet, feita primeiramente por Riemann. 

Em suma, Lakatos (1991) defende que a verdade dos teoremas não deriva dos 

axiomas mas é antes a falsidade que ‘sobe’ das afirmações até aos axiomas. A 
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demonstração é encarada como um meio de descoberta de falsificadores, permitindo a 

exploração de uma lógica falibilista de conjecturas e refutações, desempenhando neste 

processo um papel fundamental na formação dos teoremas. 

De acordo com Hanna (1996) e Hanna e Jahnke (1996), existem vários casos, que 

ilustram modos de construir uma demonstração (como acontece quando um matemático 

trabalha com definições adequadas) ou de fazer uma descoberta matemática, que são 

diferentes do que foi proposto por Lakatos, não correspondendo, portanto, a um 

processo de refutação heurística. As conclusões de Gödel são um exemplo disto, já que 

nunca poderiam ser alcançadas através de um processo tal como descrito por Lakatos. 

Afirmam, ainda, que apesar de Lakatos ter defendido que apenas a heurística e outra 

matemática informal seriam capazes de providenciar contra-exemplos, a história da 

matemática mostra que as próprias demonstrações formais têm muitas vezes fornecido 

contra-exemplos a teorias aceites previamente ou definições, como por exemplo, 

quando Peano deu um contra-exemplo à definição de uma curva, como o caminho de 

um ponto continuamente em movimento, através da demonstração formal de que um 

ponto em movimento poderia cobrir uma área bi-dimensional. 

Actualmente, diversos matemáticos, filósofos e historiadores propõem uma nova 

abordagem para a filosofia da matemática, que inspirando-se no falibilismo de Lakatos, 

se centra na descrição e caracterização da matemática a partir da análise das práticas 

reais dos matemáticos. Entre os proponentes desta abordagem—cuja designação de 

quasi-empiricismo, proposta por Tymoczko, tem sido adoptada por vários autores—

incluem-se Davis, Hersh, Ernest, Kline, Tymoczko e Putnam. Assim, a análise das 

práticas dos matemáticos permitiu destacar o carácter informal das demonstrações (já 

explicitado na secção Conceito de Demonstração em Matemática), o desenvolvimento 

histórico-cultural da matemática, a possibilidade de erro matemático, a natureza precária 
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de qualquer demonstração que pode sempre ser derrubada por novos contra-exemplos e 

o papel da intuição na génese e crescimento do conhecimento matemático. Claro que a 

natureza precária das demonstrações não significa que as mesmas usualmente tenham 

uma validade de curta duração e que caduquem a toda a hora, tanto mais que as 

demonstrações da maior parte dos teoremas matemáticos ainda mantêm a sua validade 

(Hanna, 1996). Significa sim que nunca podemos olhar para uma demonstração como 

sendo definitiva, já que, depois de ser aceite no âmbito da comunidade de matemáticos, 

ela pode e deve ser discutida, sujeita a criticismo, conduzindo à evolução da 

matemática, e até à criação de nova matemática. Tal como é referido por Davis e Hersh 

(1981/1995), “ao ser exposta ao escrutínio e à análise crítica de uma nova plateia, a 

demonstração passa por um processo constante de revalidação. A exposição incessante 

esclarece erros, ambiguidades e equívocos” (p. 149). 

Segundo esta perspectiva, a matemática pertence a uma realidade sócio-histórica, 

fazendo parte da cultura humana. Sendo a matemática uma actividade humana, nunca 

poderá ter verdades infalíveis, tal como era preconizado pelas correntes fundacionistas, 

as quais, de acordo com Hersh (1997), enfatizam um único aspecto da matemática e 

acabam por a reduzir a esse único aspecto limitado. Pegando nas objecções feitas ao 

platonismo—o estranho paralelismo entre a realidade física e a realidade matemática 

(um exemplo flagrante desse paralelismo é o número π  enquanto quociente entre o 

perímetro e o diâmetro de um círculo), e a impossibilidade de o matemático contactar 

com o objecto matemático imaterial—Hersh (1997) afirma que a única maneira de 

responder às mesmas é precisamente olhar para a vertente sócio-cultural da história da 

matemática. 

A visão humanista de Hersh defende que os objectos matemáticos são criados 

pelos humanos de um modo que não é arbitrário, decorrente da actividade com os 
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objectos matemáticos existentes e das necessidades quer da ciência quer da vida real. 

No entanto, os objectos matemáticos têm a particularidade de, uma vez criados, terem 

propriedades que tanto podem ser conhecidas como desconhecidas. Hersh (1997, p. 16) 

refere que pode ser difícil descobrir algumas dessas propriedades, dando o seguinte 

exemplo: “Define x as the 200th digit in the decimal expansion of 23 )45( 6789
. X is 

thereby determined. Yet I have no effective way to find it.” 

De acordo com o autor, uma matemática que é criada e simultaneamente 

descoberta parece um paradoxo devido à tradição dualista ocidental cartesiana que 

admite unicamente duas realidades distintas, a mental e a física. Hersh (1997) considera 

que a existência da matemática revela a inadequação desta dicotomia, já que a 

matemática pertence a uma terceira categoria de realidade, uma realidade social, 

cultural e histórica. Os objectos matemáticos criados são distintos dos objectos naturais 

e passam a fazer parte da cultura humana, existindo na consciência partilhada dos seres 

humanos. Para além disso, possuem propriedades objectivas. E, segundo Hersh (1997), 

é a construção de demonstrações e de contra-exemplos que constitui o método de 

descobrir as propriedades dos objectos matemáticos. O autor acrescenta ainda que o 

motivo pelo qual estes objectos, criados pelos seres humanos, são tão úteis na descrição 

da natureza se prende com o facto de a cultura e a história humanas estarem enraizadas 

na natureza biológica e nos ambientes físicos. Até o próprio Hardy que se vangloriava 

de nada ter feito de útil11 ficaria hoje admirado com a utilidade que afinal iria ter a sua 

teoria dos números, aplicável na criptologia e na lei da genética. É pois possível um 

matemático ‘puro’, como o Hardy, trabalhar com os objectos matemáticos, como entes 

107                                                
11 “I have never done anything ‘useful’. No discovery of mine has made, or is likely to make, directly or 
indirectly, for good or ill, the least difference to the amenity of the world”, citação de Hardy em Hersh 
(1997, p. 26). 
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reais e independentes do mundo físico e humano, platonicamente, sem qualquer 

intencionalidade de relação com a realidade. No entanto, essa relação pode existir. 

Hersh (1997) considera que uma questão central da filosofia da matemática é 

precisamente a da relação entre a matemática pura e a matemática aplicada. É a sua 

complementaridade que torna a matemática viva e significativa. 

A ideia de que as condições sociais e culturais influenciam a produção matemática 

assim como qualquer outra construção humana, além de presente na concepção 

humanista de Hersh (1997), também pode ser encontrada em Caraça (1998) no seu livro 

Conceitos fundamentais da matemática escrito há umas quantas décadas atrás, em 1951. 

Efectivamente, no seu prefácio, Caraça olha para a ciência “como um organismo vivo, 

impregnado de condição humana, com as suas forças e fraquezas e subordinado às 

grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação” (p. 

xxiii, destaque no original). O autor destaca a influência do ambiente social na criação 

da ciência, bem como o papel da dúvida e da contradição na evolução da mesma. 

Referindo-se concretamente à matemática, Caraça (1998) não nega que possua 

problemas próprios sem ligação imediata com os problemas sociais, proclamando, 

contudo, que “não há dúvida também de que os seus fundamentos mergulham tanto 

como os de qualquer outro ramo da Ciência, na vida real; uns e outros entroncam na 

mesma madre” (p. xxiii, destaque no original). Vejamos o exemplo concreto de função 

referido por Caraça (1998) e que elucida a influência social e cultural na produção deste 

objecto matemático. O autor mostra como é que, através da interacção entre a 

necessidade de estudar as leis quantitativas e a criação do instrumento matemático de 

função, se processa a gestação lenta deste conceito. Foi no século XIV que se iniciou o 

estudo da mudança quantitativa e que o conceito de variação entrou na matemática 

(Kaput, 1994). Caraça (1998) faz remontar a origem do conceito de função ao 
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Renascimento já que a transformação da sociedade da época exigiu a criação de um 

instrumento necessário para o estudo da nova realidade da ciência: a das leis naturais. O 

autor faz referência ainda à evolução desse mesmo conceito que, identificado 

inicialmente com a relação analítica que define a correspondência entre duas variáveis 

(decorrente da necessidade de estudar as leis naturais), ganhou em generalidade no final 

do século XIX ao evidenciar-se a correspondência das duas variáveis, o que “o obrigou 

a afastar-se das condições de que nasceu” (p. 196) e a ligar-se à noção do acaso: os 

valores de y, correspondentes aos de x, são quaisquer, são dados ao acaso. O autor 

explana também sobre os motivos por que este conceito não surgiu na antiguidade grega 

dominada pela filosofia platónica que rejeita a fluência e o devir, o manual e o 

mecânico, a transformação e o movimento e que concebe um mundo de Ideias com o 

objectivo essencial de criar uma permanência racional: 

Está o leitor recordado do que dissemos . . . sobre a essência do conceito de 
variável? Da sua natureza contraditória, de síntese do ser e não ser? Como 
poderia um tal conceito surgir na Grécia pós-socrática, dominada por uma 
doutrina filosófica que . . . rejeitava a contradição, o devir e procurava, em 
tudo, aquilo que guarda permanentemente a sua identidade? Não! A 
variável, porque o é, não guarda a sua identidade, ultrapassa o lago 
tranquilo mas estéril da permanência. 
Daqui resulta imediatamente a incapacidade da ciência grega para construir 
o conceito de função . . . e, por consequência, para abordar o estudo 
quantitativo dos fenómenos naturais. . . . E aqui tem o leitor um exemplo, 
possivelmente o mais importante de todos, de como a matemática, do 
mesmo modo que toda a construção humana, depende do conjunto de 
condições sociais em que os seus instrumentos têm de actuar. Subordinação 
que a não humilha, antes a engrandece. (Caraça, 1998, p. 180, destaque no 
original) 

É esta relação íntima entre o objecto matemático e o mundo físico e humano que 

nos permite olhar para o objecto matemático como um objecto e simultaneamente como 

um processo, dependendo da escala espácio-temporal em que nos posicionarmos, tal 

como é defendido por Hersh (1997). Aliás, tudo o que constitui o mundo físico e 
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humano é ao mesmo tempo objecto e processo. Também Burton (1995) refere que a 

falsa dicotomia entre processo e produto orientou uma polarização do como e do quê, 

defendendo que é necessário reconceptualizar e integrar o como e o quê. Um objecto 

pode ser definido como algo que tem qualidades relativamente permanentes. Um 

processo é acção, mutação. 

Vejamos um exemplo concreto que clarifica esta questão e que retiro do vídeo 

Potências de Dez – O mundo às várias escalas. O corpo humano de um homem sentado 

na relva num piquenique pode ser visto naquele preciso momento como um objecto 

reconhecível e bem definido a 1 metro de distância. Mas quando a escala espacial se 

reduz e fazemos uma viagem até à intimidade da matéria constitutiva desse corpo 

humano, vemos os seus tecidos em contínua mutação pelos quais as moléculas entram e 

saem. Ou seja, quando se reduz a escala espacial o objecto torna-se processo. 

Continuando a viagem ao interior do corpo humano com sucessivas reduções da 

distância, entramos a 10-8m numa escala atómica, e a 10-14m é possível ver um único 

protão em movimento. Nesta escala, onde a interligação entre forma e movimento se 

torna mais visível, os protões, neutrões e electrões tanto podem ser encarados como 

objectos se olharmos para o seu comportamento como partículas ou como processos se 

olharmos para o seu comportamento como ondas. Na escala atómica, a distinção que se 

possa fazer entre objecto e processo fica esbatida. Por outro lado, um processo, como 

por exemplo a queda de água de uma catarata, torna-se objecto se for observado ao 

longe: aumentando a escala espacial, percepcionamos a catarata globalmente como um 

objecto mas já não conseguimos ver a movimentação da água. 

Com o tempo, passa-se o inverso. Um objecto torna-se processo se aumentarmos a 

escala do tempo. Um corpo humano pode ser visto como um objecto num dado 

momento mas se o virmos ao longo da sua vida, vemos as transformações sofridas pelo 
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mesmo. Uma simples rocha que, numa escala humana, é objecto, torna-se processo 

numa escala geológica e histórica. Um outro exemplo retirado do vídeo referido atrás: 

uma mulher enche um jarro de água. Naquele instante, podemos observar o processo da 

trajectória da água para dentro do jarro. Se reduzirmos a escala do tempo congelamos 

esse processo e ele torna-se num objecto. A 10-5s, isto é, a 10 microsegundos, até as 

zonas mais rápidas da água nessa trajectória ficam paradas. E a 10-12s (1 picosegundo) a 

escala temporal é tão diminuta que até algumas vibrações atómicas começam a parar, ao 

serem percepcionadas no vídeo. A alusão feita por Hofstadter (1986) à lentidão de um 

computador segundo o ponto de vista do electrão ajuda-nos a percepcionar melhor a 

escala atómica: um electrão faz cerca de 1015 órbitas por segundo e faz um movimento 

de rotação em torno do seu eixo em 10-20s, ou seja, num nanosegundo (10-9s)—o tempo, 

estimado pelo autor, de um computador adicionar dois números—um electrão gira em 

torno do seu eixo 100 biliões de vezes. 

Objecto e processo estão intimamente ligados, dada a relação entre tempo e 

espaço. Hersh (1997, p. 80, destaque no original) sintetiza muito bem esta dialéctica 

nesta frase: “In brief, an object is a slow process. A process is a speedy object”. O autor, 

partindo da assunção de que não existe nada na Terra que seja um objecto puro livre de 

aspectos processuais, livre de mudança, refuta a ideia de quem defende que só na 

matemática existiriam esses objectos puros. Essa ideia só poderia ter cabimento numa 

escala temporal muito reduzida. Ao aumentarmos essa escala no tempo, vemos as 

mudanças ocorridas no seio da matemática, vemos as transformações dos seus objectos. 

Assim, para Hersh (1997), assumir uma posição humanista de conceber a matemática 

como um fenómeno sócio-histórico-cultural implica assumir que os objectos 

matemáticos, tal como os outros objectos, são também processos. 
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Fazendo da síntese entre o falibilismo de Lakatos e o convencionalismo de 

Wittgenstein a base para uma nova filosofia da matemática, Ernest (1993) propõe a 

designação de construtivismo social para a mesma, inspirando-se também nos autores 

construtivistas da sociologia, como Restivo, e da psicologia, como Piaget, Glasersfeld e 

Vygotsky. Segundo o mesmo autor, esta é, assim, uma abordagem que encara a 

matemática como uma construção social cujo conhecimento (a) se desenvolve através 

de conjecturas e de refutações, tal como defendido por Lakatos; e (b) se baseia no 

conhecimento linguístico, nas convenções e regras, tal como defendido por 

Wittgenstein. Trata-se de uma posição filosófica que enfatiza a interacção entre os 

indivíduos, a sociedade e o conhecimento na qual o significado matemático é criado e 

negociado. Esta abordagem, mais preocupada em compreender a génese do 

conhecimento matemático do que a sua justificação, contempla quer o conhecimento 

objectivo quer o conhecimento subjectivo e liga-os num ciclo criativo em que cada um 

contribui para a renovação do outro: 

In this cycle, the path followed by new mathematical knowledge is from 
subjective knowledge (the personal creation of an individual), via 
publication to objective knowledge (by intersubjective scrutiny, 
reformulation and acceptance). Objective knowledge is internalized and 
reconstructed by individuals, during the learning of mathematics, to become 
the individuals’ subjective knowledge. Using this knowledge, individuals 
create and publish new mathematical knowledge, thereby completing the 
cycle. Thus subjective and objective knowledge of mathematics each 
contributes to the creation and re-creation of the other. (Ernest, 1993, p. 43) 

Para Ernest (1993), a objectividade é compreendida por um ponto de vista social. 

Não tem as características fixas e imutáveis, que tradicionalmente lhe são atribuídas, 

como algo eterno e independente do fluxo da história e da cultura, já que todo o 

conhecimento matemático é falível e mutável. O autor coloca a aceitação social como 

condição, não apenas necessária, mas também suficiente, para a ocorrência da 
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objectividade do conhecimento matemático. De acordo com Restivo (1992, citado em 

Burton, 1995), a objectividade é uma função dos interesses sociais e, por conseguinte, 

um objecto matemático é construído e colocado em uso através de um processo social 

de elaboração colectiva e de representação colectiva. A perspectiva social-construtivista 

substitui o conceito de verdade por um outro, o de acordo social (Burton, 1995; Ernest, 

1993). 

Numa perspectiva falibilista da matemática, a demonstração estabelece verdades 

que são relativas e susceptíveis de análise e de reformulação, entendidas como 

decorrentes de acordo social. A demonstração é construída num dado contexto situado 

social e historicamente e, ao ser inscrita nesse mesmo contexto, não pode ser vista como 

independente do mesmo (Thurston, 1995). Por outro lado, não é nem completa nem 

formal, bastando ser inteligível e convincente para ser aceite (Hersh, 1993; 1997). 

O Estatuto Epistemológico da Demonstração 

A demonstração assume um estatuto especial no seio da filosofia da matemática, 

de tal modo que é impossível discutir a natureza da matemática sem ter em 

consideração a questão da demonstração. Partilho da posição defendida por Hersh 

(1997) no que respeita às ligações que a filosofia da matemática deve estabelecer, 

quando afirma que esta não pode ser tratada como uma entidade isolada. Discutir de 

forma adequada a filosofia da matemática implica articulá-la com a epistemologia geral 

e com a filosofia da ciência. E também nestas ligações, emerge o papel da 

demonstração. Qual o seu estatuto em matemática? No que difere a demonstração em 

matemática do que é considerado prova nas outras ciências? Por que motivo insistem os 
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matemáticos em demonstrar os seus resultados mesmo que estejam convictos da 

validade dos mesmos, por via empírica? Qual a relação entre demonstração e verdade e 

certeza? A demonstração corresponde à natureza essencial da matemática ou será 

apenas um dos seus aspectos entre outros de igual importância? 

A Verdade 

Logo na primeira secção do presente capítulo, estabeleço uma relação intrínseca 

entre demonstração e verdade. Quando a comunidade de matemáticos aceita uma 

demonstração de um teorema está a aceitar que esse teorema é verdadeiro. Vimos 

também, na secção anterior, diferentes correntes filosóficas que encaram de diversas 

maneiras a natureza da matemática e a sua relação com a verdade e com a certeza. Na 

secção anterior, foi igualmente sublinhada a importância do trabalho de Gödel ao 

demonstrar a existência de verdades matemáticas que não são, contudo, demonstráveis, 

já que, anteriormente a Gödel, a verdade era, para os matemáticos, sinónimo de 

demonstração. Importa agora discutir um pouco mais amplamente este conceito que se 

reveste de grande complexidade. O que é, pois, a verdade? Aqui tentarei dar conta de 

diferentes acepções deste termo no domínio da filosofia, relacionando-as 

especificamente com a filosofia da matemática. 

Uma primeira acepção que poderemos discutir é a de verdade entendida como 

coerência. É uma verdade associada à validade formal. Assim, a demonstração lógico-

dedutiva da matemática moderna, caracterizada pela dissociação ao seu conteúdo (Harel 

e Sowder, 2007), visa alcançar a verdade como coerência, de acordo com os princípios 

lógicos, nomeadamente os de identidade, não contradição (nada pode ser ao mesmo 

tempo verdadeiro e falso) e terceiro excluído (tudo terá de ser ou verdadeiro ou falso), 
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princípios estes que, como vimos atrás, são aceites pela matemática clássica mas não 

pela corrente intuicionista. 

Uma outra acepção de verdade é a de adequação. É uma verdade associada à 

validade material. Aplicando-a no domínio matemático, é a verdade entendida como a 

relação entre a matemática e a realidade do mundo físico externo. Tal como vimos atrás, 

tal acepção de verdade é irrelevante para a corrente formalista, uma vez que esta encara 

a matemática como um jogo formal sem qualquer significado, desinteressando-lhe a 

relação que esta possa ter com a realidade, e seria nessa relação, nessa interpretação 

física das fórmulas matemáticas que poderia residir a verdade, entendida como 

adequação do conteúdo matemático à realidade. De acordo com Hersh (1997), para os 

matemáticos, um teorema da matemática pura não faz parte de qualquer interpretação 

física, sendo simplesmente uma ideia criada e partilhada pelos humanos. No entanto, tal 

como referi atrás, o autor questiona os motivos que levam a matemática a descrever a 

natureza e a ser aplicável, questionando, inclusivamente, qual será a interacção entre a 

matemática e as ideias e necessidades da ciência. 

Por outro lado, assumir uma verdade como adequação terá de ser feito, segundo a 

minha perspectiva, sempre de uma forma limitada e relativa pois tal noção de verdade 

levar-nos-ia à questão epistemológica de como se chega ao conhecimento e ao modo 

como este diz respeito tanto ao(s) sujeito(s) como ao objecto. Se assumimos que não 

existe uma representação objectiva da realidade12, esta nossa posição intersubjectiva 

questionará sempre a verdade como adequação, encarando-a numa perspectiva de 

relação e não numa perspectiva de correspondência absoluta entre o conhecimento, seja 

ele matemático ou não, e a realidade. Quando, por exemplo, dizemos “esta blusa é 

115                                                
12 Uma discussão mais aprofundada acerca de uma posição não-objectivista pode ler-se em Rodrigues 
(1997). 
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verde” e concordamos intersubjectivamente com tal afirmação, é porque o sistema 

óptico do nosso corpo e a percepção articulada com o mundo e com a nossa mente 

(através dos interfaces que possuímos) construíram a capacidade física de 

percepcionarmos certos comprimentos de onda de luz solar e a capacidade mental de 

objectivar, de caracterizar essa percepção. Aliás, tal como é referido por Winograd e 

Flores (1993), apoiando-se no trabalho desenvolvido por Maturana, a percepção não 

filtra uma dada realidade objectiva: “the presence of ‘green’ for the nervous system is 

not a simple correlate of the presence of certain wavelengths of light, but the result of a 

complex pattern of relative activity among different neurons” (p. 41). 

A corrente realista da filosofia da ciência encara a verdade como correspondência 

entre as ideias científicas e as observações acerca do mundo, e portanto, o critério para o 

significado baseia-se na validade desta correspondência (Campbell, 1998). De acordo 

com Chalmers (1990), esse é o entendimento que Popper tem de verdade. Todavia, na 

perspectiva de Chalmers (1990), esta visão de verdade é problemática. Este autor 

fundamenta a sua posição de não conformidade com a teoria da verdade como 

correspondência, apoiando-se nas mudanças revolucionárias—teorizadas por Kuhn 

enquanto mudanças de paradigmas—ocorridas na física, em particular: 

If we considerer revolutionary changes in the development of physics, then 
not only is the theory that is replaced as a result of the revolution inadequate 
in the light of the theory that replaces it, but it attributes features to the 
world that it does not possess. For instance, Newton’s theory attributes a 
property “mass” to all systems or parts of systems in the world, whereas, 
from the point of view of Einstein’s theory there is no such property. 
(Chalmers, 1990, p. 158) 

Na perspectiva de Chalmers, por este ponto de vista, o intento de Popper de 

construção da ciência como uma aproximação à verdade, pela comparação das teorias 

‘falsas’, ao confrontar os seus conteúdos de verdade e de falsidade, cai por terra. 
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Segundo Carrilho (1990), a origem da teoria correspondencial da verdade remonta 

aos textos aristotélicos, apesar de se poder encontrar nos textos platónicos uma teoria 

existencial da verdade que se aproxima de uma posição correspondencial. O autor 

refere, ainda, que Tomás de Aquino (1225-1274), defensor desta ideia, acrescenta uma 

exigência: a de se conjugar a tese da correspondência com o princípio realista, segundo 

o qual se assume que existe uma realidade externa ao pensamento humano. A realidade 

é entendida como sendo fixa e por isso a verdade, nesta acepção, prescinde do tempo e 

da história. 

De acordo com Carrilho (1990), Kant foi o primeiro filósofo a criticar a noção de 

verdade como correspondência, introduzindo, com a sua revolução copernicana, a ideia 

da contribuição da mente no processo cognitivo: o conhecimento não depende apenas 

do mundo mas também da constituição do sujeito. Para Kant (1781/1985), o problema 

da verdade não se coloca em termos, da conformidade, ou não, do conhecimento com o 

seu objecto, residindo, antes, em saber se existe um critério universal da verdade do 

conhecimento, o que, no seu entendimento, é impossível, do ponto de vista material, 

dada a heterogeneidade dos objectos: 

Ora , um critério geral da verdade seria aquele que fosse válido para todos 
os conhecimentos, sem distinção dos seus objectos. É, porém, claro, que 
abstraindo-se nesse critério de todo o conteúdo do conhecimento (da relação 
ao objecto) e referindo-se a verdade precisamente a esse conteúdo, é 
completamente impossível e absurdo perguntar por uma característica da 
verdade desse conteúdo dos conhecimentos e, portanto, é impossível 
apresentar um índice suficiente e ao mesmo tempo universal da verdade. 
(Kant, 1781/1985, p. 93) 

Kant, ao afirmar a impossibilidade de existência de um critério de verdade 

material, propõe um critério de verdade formal, baseado nas regras universais e 

necessárias do entendimento, e subjacente à acepção de verdade como coerência, 
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apresentada atrás. Carrilho (1990) refere diversos outros autores que tomam uma 

perspectiva filosófica caracterizada pela crítica à teoria correspondencial de verdade. 

Entre eles, encontra-se Habermas que fundamenta a sua crítica pela distinção entre 

factos e objectos, distinção esta ignorada pela teoria correspondencial, que assume que 

os enunciados verdadeiros correspondem a factos, presumivelmente existentes no 

mundo real. De acordo com Carrilho (1990), Habermas contrapõe a esta visão a 

distinção atrás referida, que permite dizer que é possível afirmar factos e experimentar 

objectos mas é impossível experimentar factos e afirmar objectos. 

E Habermas procurou mostrar . . . que a verdade é uma pretensão que só é 
possível validar através da argumentação e tomando a forma de um 
consenso. 
A intersubjectividade tem, nesta perspectiva, um papel fundamental, porque 
permite relacionar a verdade e a objectividade sem cedências ao 
subjectivismo nem ao objectivismo (Carrilho, 1990, p. 66, destaque no 
original). 

Um outro autor que critica a teoria correspondencial de verdade é Heidegger 

(1999), opondo-lhe uma concepção de verdade como desvendamento, como 

desocultação, isto é, como manifestação do ente: 

Enquanto constituída pela abertura, a pre-sença é e está essencialmente na 
verdade. A abertura é um modo de ser essencial da pre-sença. Só “se dá” 
verdade na medida e enquanto a pre-sença é. Só então o ente é descoberto e 
ele só se abre enquanto a pre-sença é. (Heidegger, 1999, pp. 295-6, destaque 
no original). 

Segundo Carrilho (1990), Heidegger denuncia o facto de a metafísica ocidental ter 

impossibilitado a compreensão do ser e, ao colocar a questão do ser, afirma “a vertente 

invisível, a dimensão enigmática do universo, o ser como invisível e indizível” 

(Carrilho, 1990, p. 48). A interrogação sobre a possibilidade da adequação conduziu 

Heidegger à sua tese de que a liberdade é a essência da verdade, já que “ao procurar a 
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verdade o homem procura a conformidade com as coisas, o que pressupõe, justamente, 

uma abertura às coisas” (Carrilho, 1990, p. 49, destaque no original). E, nas palavras de 

Carrilho (1990), a liberdade, na perspectiva de Heidegger, consiste na abertura à 

manifestação do ser. 

Uma outra acepção é a noção de verdade como processo que tem como 

pressuposto a ideia de que a realidade está continuamente em mudança, em devir e que, 

portanto, só pode ser cabalmente compreendida de um ponto de vista do seu 

desenvolvimento histórico e temporal à luz da totalidade em que se inscreve. A verdade 

como processo teve como proponente o filósofo alemão Hegel (1770-1831) que 

entendia o ser como devir e como totalidade13. 

Discutir precisamente a relação entre o conhecimento e a realidade é algo 

fascinante e ao qual a filosofia da matemática não pode ficar alheia. Aliás, subjacente a 

uma dada concepção da natureza da matemática, está um modo de olhar a matemática, 

enfatizando, ou não, a sua vertente descritiva da natureza e interpretativa do mundo real. 

Nessa discussão, terão de entrar inevitavelmente várias áreas, desde os vários ramos 

científicos, como a neurobiologia, a psicologia, a antropologia, até aos domínios mais 

directamente relacionados com a educação e as aprendizagens nas suas várias 

perspectivas (cognitivista, social, situada, sócio-política,...). 

Consideremos agora duas das acepções de verdade apresentadas—a verdade como 

coerência e a verdade como processo—para as relacionarmos com a matemática pura e 

a matemática aplicada. A matemática pura, cujo centro de interesse reside nas questões 

internas da própria matemática, alcança a verdade dos seus teoremas e das suas teorias 

119                                                
13 Segundo Hegel, a verdade consiste no devir de si próprio e no todo; qualquer conhecimento que seja 
considerado adequado à realidade num dado momento deixa de o ser no momento seguinte pois a 
realidade transforma-se, deixando de ser o que era. Daí que só seja possível obter conhecimento 
atendendo à totalidade em que se inscreveu um determinado acontecimento particular. 
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através da demonstração que, usualmente, por processos lógico-dedutivos, permite 

ajuizar da coerência interna dos mesmos. Trata-se assim duma verdade entendida como 

coerência. No entanto, e porque não existem verdades eternas, essa verdade está situada 

no tempo histórico-cultural. Portanto, é simultaneamente uma verdade entendida como 

processo. Esta, por sua vez, está bastante presente na matemática aplicada sobretudo 

devido à vertente da relação entre o conhecimento e a realidade temporal. 

Efectivamente, a matemática aplicada está muito mais interessada nas questões externas 

da matemática e na forma como esta poderá modelar as situações reais, servindo-se, 

para tal, dos objectos matemáticos da matemática pura. Tal como é referido por Agudo 

(1980), “a matemática continua a ser, pela clareza e precisão que proporciona, a 

linguagem privilegiada para a construção de modelos interpretativos” (p. 270). 

Ora, se por definição, um modelo matemático é uma estrutura que oferece uma 

aproximação dos traços essenciais de uma dada realidade (Swetz e Hartzler, 1991, 

referidos por Matos, Carreira, Amorim e Santos, 1994), esta aproximação é tanto mais 

grosseira quanto mais complexa for a situação real e quanto maior for o número de 

variáveis a considerar. De acordo com Matos e Carreira (1993, referidos por Matos, 

Carreira, Amorim e Santos, 1994), um modelo matemático pode ser definido como um 

terno ordenado (A,M,f), onde A consiste num segmento da realidade a ser modelado, M 

um conjunto de objectos, conceitos e relações matemáticas e f constitui uma interacção 

permanente entre a realidade (A) e a matemática (M), encaradas como duas fontes 

alimentando-se reciprocamente na concepção e desenvolvimento de um modelo 

matemático. Não fará grande sentido falar-se de modelo verdadeiro, mas sim de modelo 

mais ou menos adequado e útil a uma dada situação real, e a única maneira que temos 

de avaliar esse grau de adequação é testar esse mesmo modelo com os dados reais (por 

exemplo, através da comparação entre os dados observados e os dados previstos). Este 
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confronto do modelo com a realidade conduz à refinação do mesmo (Hanna e Jahnke, 

1996), modificando os aspectos considerados necessários, ou até à construção de um 

novo modelo. 

Em princípio, a modelação matemática visa o fornecimento de informações úteis 

acerca da realidade. Se não existe uma correspondência absoluta entre esta e o modelo 

matemático e se a realidade é dinâmica, torna-se claro que não é o conceito de verdade 

como adequação, tal como definido atrás, que está aqui em jogo mas sim a verdade 

como processo. No entanto, a adequação surge aqui, não em termos absolutos, mas sim 

em termos relativos, já que a avaliação de um dado modelo passa pelo grau de 

adequação à situação real modelada. Na demonstração matemática, por sua vez, não 

encontramos qualquer tipo de verdade avaliada relativamente ao seu grau. A 

demonstração não conduz a uma situação de maior ou menor verificação: uma vez 

aceite, ela valida um determinado resultado matemático, conferindo-lhe um valor de 

verdade. Este valor de verdade não é absoluto nem infalível; ele pode ser questionado se 

for detectado um erro numa demonstração. Daí que a natureza temporal desta verdade 

nos leve a um sentido de verdade como processo. Mas não nos leva a um grau de 

verdade; num dado momento, nenhuma demonstração matemática percorre qualquer 

escala de veracidade, conferindo a um dado teorema o estatuto de mais ou menos 

verdadeiro. 

Se é impossível demonstrar que um modelo matemático é adequado à realidade, já 

que essa adequação é avaliada pelo teste do modelo em confronto com a experiência, 

será natural questionar então se é legítimo afirmar que a demonstração é a característica 

que permite distinguir a matemática das outras ciências. Que matemática?, 

perguntaremos. A matemática pura? A matemática aplicada? Ambas constituem 

matemática embora olhem em direcções diferentes. Na matemática aplicada, as teorias 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 122 

matemáticas fornecem modelos para certos domínios dos fenómenos, encontrando-se a 

certeza restringida ao mecanismo interno destes modelos enquanto os modelos como 

um todo vão sendo refinados à luz de novos fenómenos (Hanna e Jahnke, 1996). Se 

pensarmos, todavia, que os modelos matemáticos utilizam resultados matemáticos cujo 

meio de verificação da sua validade é a demonstração, estas interrogações dissipam-se. 

A demonstração tem como objecto os teoremas matemáticos e não os modelos 

matemáticos. Na matemática aplicada, os teoremas integram os modelos matemáticos e 

são as suas afirmações matemáticas que necessitam de ser demonstradas, tal como 

podemos ver no exemplo seguinte14: 

Tinha agora uma conjectura, isto é, um enunciado para um possível 
teorema: 
Consideremos os modelos determinístico e estocástico 
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com σ>0 e E 0≥  e com g satisfazendo as condições acima descritas. Seja 
r = lim g(N). 
     N 0 
Então, em qualquer dos modelos, se E>r, ocorre a extinção e, se E<r, não 
ocorre extinção. Caso E<r, no modelo determinístico existe um equilíbrio 
estável positivo e, no modelo estocástico, existe uma densidade estacionária 
para a qual converge a distribuição de probabilidade do tamanho da 
população quando 
t +∞. 
A verificação destas propriedades tinha a ver com certos integrais (em que 
intervinham g(N), σ  e EN) serem ou não finitos. Claro que, quando a 
função g era uma função concreta, como no modelo logístico e nos outros 
que experimentei, os integrais podiam ser calculados e assim se determinava 

122                                                
14 Passo a explicitar o significado atribuído pelo autor, no artigo, aos diferentes símbolos usados: 
N é o tamanho da população de peixes sujeitos a pesca. 
EN é a taxa de captura. 
ε(t) é o ruído branco gaussiano padrão. 
σ>0 é a intensidade do efeito das perturbações aleatórias. 
E 0≥  é o esforço (“líquido”) de pesca e depende das características da frota e das regras. 
g(N) é a taxa de crescimento natural per capita, ou mais rigorosamente, a taxa média de crescimento 
natural per capita, sendo uma média geométrica e não uma média aritmética. 
r é o limite da taxa de crescimento natural per capita quando o tamanho da população tende para zero. 
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em que condições de E  e de r é que eram finitos ou infinitos. Mas, no caso 
geral, isso não podia ser feito. Mesmo assim, por majorações ou minorações 
adequadas dos integrais, tirando partido das propriedades da função g e com 
muita persistência, recorrendo à bagagem de “truques” que a experiência 
nos vai dando, foi possível determinar condições de E  e de r para as quais 
eles eram finitos e condições para as quais eles eram infinitos. E o teorema 
foi demonstrado. (Braumann, 2002, pp. 15-6) 

Este exemplo mostra que pelo facto de os teoremas da matemática aplicada 

integrarem modelos matemáticos que têm uma relação directa com os fenómenos reais, 

a sua demonstração, mesmo que seja dedutiva e recorra a métodos similares aos 

utilizados na matemática pura, tem de incorporar aspectos da realidade modelada—

“condições de E e de r”. Ou seja, os seus argumentos são substanciais, uma vez que as 

conclusões alcançadas têm em conta a realidade experienciada, expandindo o 

significado das proposições formuladas (Toulmin, 1969). No entanto, apesar de 

substanciais, os argumentos da matemática aplicada usados na demonstração dos seus 

teoremas, são, ainda assim, distintos dos argumentos substanciais usados pelas ciências 

naturais experimentais, que descreverei a seguir, pertencendo, pois, a um outro campo 

de argumentos. 

Na matemática aplicada, poderemos considerar os argumentos substanciais mais 

relacionados com a construção dos seus modelos, em que a sua adequação é vista como 

sendo gradual (Hanna e Jahnke, 1996), e os argumentos usados nas demonstrações, que 

não se distinguem no essencial dos argumentos usados na matemática pura. Tal como 

na matemática pura, também na matemática aplicada, um teorema é considerado 

demonstrado se se verificar a sua veracidade para a generalidade do universo em 

questão, podendo ter de lidar com a noção de infinito—como no caso dos integrais 

infinitos do exemplo que citei. 
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Trata-se de um aspecto comum aos dois ramos da matemática. Daí que eu 

considere que, não obstante os teoremas matemáticos serem de natureza diferente na 

matemática pura e na matemática aplicada, o método demonstrativo de validação de um 

dado teorema matemático, qualquer que seja a sua natureza, é similar em ambos os 

ramos, diferindo apenas no facto de a demonstração na matemática aplicada ter de 

atender às condições da realidade que constam do teorema em causa. Se nos centrarmos 

na demonstração, tal como é elaborada no contexto da prática dos matemáticos puros, 

vemos que não a podemos caracterizar como sendo completa (com a explicitação de 

todos os passos) nem formal (uso exclusivo de uma linguagem artificial simbólica). E se 

podemos caracterizar os seus argumentos como sendo dedutivos, teremos alguma 

dificuldade em caracterizá-los, exclusiva e absolutamente, como analíticos, no sentido 

de serem tautológicos, na medida em que não acrescentariam novas informações, o que, 

efectivamente, corresponderá a um sistema formal (Agudo, 1980) e não à matemática 

informal cujo critério de verdade é também um critério social decorrente do acordo dos 

peritos da época e cuja demonstração contempla várias funções, além da verificativa, 

sendo a de descoberta de novos resultados15, uma delas16 (de Villiers, 2001; Hanna, 

2000; Lakatos, 1991; Schoenfeld, 1994b). Considero, pois, que deveria intensificar-se 

os laços entre os matemáticos puros e os matemáticos aplicados. Uns e outros regem-se 

por um modo de raciocinar específico da matemática, por um método específico da 

matemática, quando se encontram face aos problemas que têm em mãos para resolver, 

embora para uns, os problemas se situem no interior da própria matemática, e para os 

outros, os problemas sejam comuns a outras áreas científicas. Na perspectiva de Agudo 

124                                                
15 A demonstração do último teorema de Fermat de Andrew Wiles é um exemplo de demonstração cujo 
valor reside mais nas novas perspectivas que abriu em matemática do que meramente na sua função 
verificativa de um teorema (de Villiers, 2004). 
16 As funções da demonstração serão discutidas mais à frente na subsecção As Funções da Demonstração 
em Matemática. 
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(1980), embora reconheça que existe um tipo de curiosidade intelectual diferente nos 

matemáticos, nas duas faces da matemática, considera que 

é descabido dar uma grande ênfase à velha dicotomia entre matemática pura 
e aplicada—é que, não raras vezes, o papel que a matemática pode vir a ter 
na resolução de problemas de real interesse prático pouco tem a ver com o 
que era previsível ao desenvolver-se a respectiva teoria! (Agudo, 1980, p. 
273) 

Deste modo, considero e reafirmo que, efectivamente, a demonstração é uma das 

características que permite distinguir a matemática das outras ciências. Esta ideia parece 

ser igualmente sustentada por autores da área da educação matemática (de Villiers; 

2004; Hanna, 2000; Hanna e Jahnke, 1993; 1999; Veloso, 1998), embora de modo 

implícito, quando defendem que um dos objectivos do ensino da demonstração é a 

compreensão pelos alunos da natureza distintiva da matemática, cujas teorias são 

comprovadas, não pela experimentação, mas sim pela demonstração caracterizada por 

um raciocínio dedutivo. De forma mais explícita, encontramos essa ideia em Hanna e 

Jahnke (1996, p. 877) quando afirmam “proof is an essential characteristic of 

mathematics and as such should be a key component in mathematics education” e 

também no Currículo Nacional do Ensino Básico: “a matemática distingue-se de todas 

as outras ciências, em especial no modo como encara a generalização e a demonstração” 

(DEB, 2001, p. 59). 

Será, pois, importante, distinguir a natureza da demonstração em matemática da 

natureza da prova nas ciências experimentais. Tal como é salientado por Hersh (1997), 

qualquer reflexão que se faça no âmbito da filosofia da matemática deverá relacionar-se 

com a epistemologia e filosofia da ciência. “Proof is the way by which mathematics 

establishes truth, but truth in mathematics is certainly different from truth in the 

empirical sciences. This is an entirely appropriate distinction that reflects the everyday 
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operation of these different disciplines” (Hanna e Jahnke, 1996, p. 892). O método de 

demonstração mais válido em matemática—a dedução—é de uso limitado nas ciências 

empíricas (Wolf, 1998). Apesar de a dedução ter uma presença forte no método 

investigativo das ciências naturais, encarado na sua globalidade, não constitui o método 

predominante na fase particular da demonstração das afirmações científicas, a qual não 

recorre, igualmente, ao princípio indutivista (Chalmers, 1990). Comecemos por incidir a 

nossa atenção, primeiro, no método investigativo das ciências naturais e, seguidamente, 

num aspecto parcelar do mesmo, isto é, na forma como é validado o conhecimento 

científico. 

Focando-nos no método investigativo das ciências naturais, poderemos constatar 

que o indutivismo ingénuo nas ciências naturais está posto em causa já que se entende, 

actualmente, que os enunciados observacionais dependem de uma dada teoria e que esta 

guia, portanto, a experimentação: “theory plays a vital role prior to observation” 

(Chalmers, 1990, p.16, destaque no original). Esta ideia é reforçada por Wolf (1998, p. 

5) quando afirma: “some of the most important discoveries in science have been 

brilliantly predicted on paper long before they could be observed”. Tal como é 

sublinhado por Marques e Praia (1991, p. 12), a descoberta não corresponde à “procura 

de algo sem se definir primeiro aquilo que se espera poder vir a encontrar”. Popper 

(1956/1992) foi um dos autores que mais fortemente contribuiu para esta mudança 

epistemológica nas ciências, sustentando a tese de que as observações científicas são 

orientadas por hipóteses teóricas. Também Deus (2003) sublinha a ideia de que toda a 

experiência científica se encontra enquadrada teoricamente. “The main thing to keep in 

mind is that science is about classes of events, not particular instances. Science explains 

through abstractions that underlie a potentially unlimited number of concrete 

phenomena.” (Hofstadter, 1986, p. 456). Além disso, o carácter da observação é tomado 
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em consideração enquanto construção do observador (Chalmers, 1990), e existe uma 

noção não determinista da natureza e de que a mesma não pode ser entendida de forma 

completamente mecanicista. “Assim, o conhecimento conceptual que os cientistas 

dominam é determinante não só para a selecção das observações a realizar, como 

também para a interpretação dos resultados dessas observações” (Marques e Praia, 

1991, p. 12). Em suma, o conhecimento conceptual científico guia os processos 

científicos; não resulta deles. 

O método hipotético-dedutivo como modelo de investigação nas ciências 

empíricas foi descrito e praticado por Galileu e por Descartes como um método em que 

são deduzidas consequências das hipóteses formuladas, levando ao delineamento e à 

concretização de enunciados observacionais e da experimentação, e por fim, à aceitação 

ou rejeição dessas mesmas hipóteses. Se a experimentação validar a hipótese, esta serve 

de ponto de partida para novas hipóteses e novos testes (Deus, 2003). Trata-se de um 

método definido como universal, fora do tempo, do espaço, da sociedade e da história. 

Dias de Deus designa esta abordagem do método científico por tendência analítica. 

Só no século XX é que foi descoberta a complexidade, isto é, a existência de 

sistemas de previsão difícil ou impossível (por serem extremamente sensíveis às 

condições iniciais ou às condições fronteira), tendo ganho credibilidade apenas na 

segunda metade desse século. A complexidade constitui, pois, um desafio colocado à 

ciência cujo maior trunfo era a capacidade determinista de previsão. Apesar de o 

método científico atrás descrito ter subjacente uma visão positivista, mecanicista e 

determinista do mundo, não complacente com as formas caóticas e aleatórias da 

realidade, é ainda, segundo Dias de Deus, o que é usado actualmente: 

É minha convicção de que o modo como se faz hoje ciência não difere 
substancialmente do modo como Galileu trabalhava. Isto é, fazendo uso de 
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uma mistura engenhosa e subtil de observação/experimentação com 
raciocínios lógicos/matemáticos. É uma receita que vale o que vale, e será 
questionável se tem qualquer fundamentação filosófica ou metafísica. Mas é 
o que há! (Deus, 2003, pp. 101-2) 

Centrando-nos agora na forma como são validadas as teorias científicas, 

verificamos que esta é de uma natureza distinta da forma de validação matemática. A 

demonstração, nas ciências experimentais, apesar de recorrer também a argumentos 

dedutivos, principalmente inferências estatísticas, é baseada essencialmente em 

argumentos substanciais, que têm em conta a realidade na conclusão extraída (Toulmin, 

1969), fundamentados na observação e na experimentação. “Thus the scientist’s most 

valuable proof method is not considered trustworthy in mathematics” (Wolf, 1998, p. 

7). 

Como vimos atrás, Popper (1956/1992) destronou o raciocínio indutivo nas 

ciências naturais, quer no que respeita à descoberta científica quer no que respeita ao 

seu uso como forma de confirmação segura de uma dada teoria, considerando não ser 

possível uma generalização a todos os casos, partindo da observação de casos 

particulares: as verificações experimentais não são, portanto, suficientes para confirmar 

uma dada teoria científica. A versão probabilista da indução—quanto maior for o 

número de factos observados e quanto maior for a diversidade de condições sob as quais 

se realizam as experiências (em que se tenta controlar todos os factores que possam 

influenciar os resultados da actividade experimental), maior será a probabilidade de as 

generalizações decorrentes serem verdadeiras—é igualmente rejeitada por Chalmers 

(1990). Este autor sustenta a sua posição, recorrendo a diversos argumentos, entre os 

quais, um argumento matemático: “the probability of the universal generalization being 

true is thus a finite number divided by an infinite number, which remains zero however 

much the finite number of observation statements constituting the evidence is 
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increased” (Chalmers, 1990, p. 18). O autor aponta como possível resposta ao problema 

da indução, a assunção de que a ciência não está baseada na indução. Tal não significa, 

contudo, que as teorias científicas não sejam validadas pela experimentação. Significa, 

antes, que a experimentação não providencia conclusões generalizáveis. Ou dizendo de 

outro modo, nunca se pode dizer que uma dada teoria científica (com as suas afirmações 

gerais) seja verdadeira ou provavelmente verdadeira (Chalmers, 1990). 

A validade das afirmações científicas, tal como em matemática, não tem um 

carácter universal nem definitivo. Contudo, ao contrário do que acontece em 

matemática, a validade das proposições, nas ciências experimentais, aumentará, em 

princípio, à medida que aumentar o número de factos observados que as suportam 

(Godino e Recio, 1997). “With few exceptions, scientific theories derived mentally are 

not considered proved until they are verified empirically. . . . this type of attitude is very 

different from what goes on in mathematics” (Wolf, 1998, p. 5). Embora Popper 

(1956/1992) defenda que a validade de uma teoria científica é destruída por um contra-

exemplo, factos da história da ciência mostram que nem sempre tal acontece (Chalmers, 

1990; Deus, 2003), como será discutido a seguir. Em matemática, não é por intermédio 

da observação que se efectua a validação das proposições. A demonstração matemática 

é baseada em argumentos gerais e resistentes, fundamentados numa dedução que 

mantém a verdade das conclusões a partir das premissas assumidas como verdadeiras, 

bastando um contra-exemplo para invalidar uma dada conjectura. De acordo com 

Agudo (1980), o critério de verdade mais aceitável em matemática para saber o que se 

aceita como correcto ainda será o critério formal, segundo o qual uma proposição é 

verdadeira se for deduzida dos axiomas por um número finito de passos. No entanto, 

chama a atenção para o facto de se tratar de um critério sujeito a críticas, depois de 

Gödel ter provado a indecidibilidade de certas proposições da aritmética: “o absoluto, 
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em matemática, é, pois, inatingível; não podemos garantir soluções definitivas” (Agudo, 

1980, p. 280). 

Sendo as teorias científicas elaboradas pelo espírito humano, e não por uma lógica 

indutiva, elas relacionam-se com o mundo da experimentação através dos processos que 

as testam e avaliam (Marques e Praia, 1991). De acordo com Deus (2003, p. 50), “não 

há demonstrações rigorosas ou com carácter definitivo em ciência. Mas tal não implica 

que as ciências não produzam resultados válidos, testáveis e com aplicação prática”. O 

autor refere que nem a observação se processa de forma independente da teoria 

formulada em termos de hipóteses, nem as verificações experimentais são suficientes 

para confirmar ou infirmar uma dada teoria científica. 

O teste da falsificabilidade de Popper, que visa verificar se uma teoria é falsa, 

colocando na experiência o objectivo de eliminar as más teorias, tem limitações que lhe 

são inerentes (Chalmers, 1990), por um lado, e por outro, nem sempre é aplicado na 

ciência (Chalmers, 1990; Deus, 2003). Chalmers (1990) chama a atenção para o facto 

de as afirmações decorrentes das observações serem elas próprias falíveis, uma vez que 

o conhecimento avaliável numa dada época não permite criticar devidamente essas 

mesmas afirmações. Esse carácter falibilista mina, desde logo, a posição falsificabilista: 

“theories cannot be conclusively falsified because the observation statements that form 

the basis for the falsification may themselves prove to be false in the light of later 

developments” (Chalmers, 1990, p. 63). Por outro lado, existem vários exemplos da 

história da ciência ilustrativos de que nem sempre é aplicado o teste da falsificabilidade 

popperiano. Entre eles, inclui-se o da órbita de Mercúrio, que seria um falsificador da 

teoria de Newton. Contudo, a anomalia verificada na órbita de Mercúrio inexplicável 

pela teoria de Newton não levou os cientistas a rejeitar esta teoria. Trata-se, pois, de um 

contra-exemplo que não invalidou a afirmação científica. O problema ficou em aberto, e 
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só cerca de duzentos anos mais tarde, viria a ser resolvido, com a teoria da relatividade 

de Einstein. Dias de Deus dá ainda um outro exemplo de uma situação oposta, em que 

os cientistas aceitam uma teoria baseada em reduzida evidência experimental: a 

descoberta da partícula ómega nos anos 60 do século XX. A descoberta de uma única 

experiência, correspondendo a um resultado de valor estatístico duvidoso, foi anunciada 

e aceite pela comunidade científica com grande entusiasmo “porque era o elo que 

faltava para fechar harmoniosamente a teoria” (Deus, 2003, p. 29). 

Deus (2003) aponta a quase intransponibilidade do problema da indução—sem a 

verificação empírica de uma infinidade de casos (o que é impossível de concretizar na 

prática) nada se pode concluir, ou pelo menos, nunca poder-se-á concluir se a teoria é 

única, o que aponta para a existência de um grande número de teorias compatíveis com 

um dado número finito de factos—já que nem os critérios de falsificabilidade são 

aplicáveis. No entanto, segundo a sua perspectiva, tal não é grave se na comunidade 

científica existir consenso relativamente à validade das experiências. 

A questão toda reside em saber se a comunidade actua como guardiã das 
regras de bom procedimento (o rigor experimental, o encadeamento 
lógico, os testes de falsificabilidade…) ou como guardiã do dogma 
estabelecido (tentando impedir a liberdade e a criatividade, e travando o 
espírito crítico) (Deus, 2003, pp. 40-1, destaque no original) 

Dias de Deus reforça a ideia de que a função primordial da ciência é abalar e 

demolir o dogma. Contudo, considera que não se encontra devidamente esclarecido o 

modo como se processa o jogo dialéctico entre a tendência analítica (a produção da 

ciência como fruto de uma lógica interna pura) e a tendência histórica (o factor 

determinante do relativismo não deixando espaço para qualquer lógica da ciência). Para 

o autor, não há maneira de conceber um método que permita decidir, de forma 

definitiva, o que está certo ou errado em ciência pois a mesma é feita por seres 
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humanos. Daí ser impossível existir um método nascido de uma racionalidade interna às 

ciências, acima das subjectividades sociais e individuais. Posição semelhante é a de 

Chalmers (1990) quando nega a existência de qualquer critério absoluto para se 

proceder a julgamentos acerca das teorias. Este autor afirma ainda que os julgamentos 

são relativos à situação social específica. No entanto, contesta posições extremadas do 

relativismo, “according to which one theory is as good as any other, that is all a matter 

of opinion or all a matter of our subjectivity wishes” (Chalmers, 1990, p. 168). 

Se existem ideias quanto à natureza falível e perecível do conhecimento e ao seu 

modo de produção que são comuns à matemática e às ciências naturais, existem outras 

relacionadas com a validação de resultados que são claramente distintas. Nas ciências 

empíricas, quando se fala em demonstração, a mesma é conotada com verificação 

experimental através de medições (Hanna e Jahnke, 1996), embora, como vimos atrás, 

essa verificação esteja enquadrada numa teoria explicativa (ou teorias) de um número 

potencialmente ilimitado de fenómenos concretos, e não sendo suficiente para confirmar 

ou infirmar a teoria, é, todavia, o meio de validação das suas proposições. Hanna e 

Jahnke (1999), referindo-se à física, em particular, afirmam que um físico teórico 

consideraria completamente natural que fossem requeridos testes empíricos adicionais 

na presença de uma demonstração matemática: “no physicist would accept a fact as true 

simply on the basis of a theoretical deduction” (p. 78). Hersh (1997) faz mesmo uma 

analogia entre a demonstração em matemática e a experiência nas ciências físicas, no 

que respeita ao seu papel validativo: “mathematical discovery rests on a validation 

called “proof”, the analogue of experiment in physical science” (p. 6). Em matemática, 

quando se fala em demonstração, a mesma é conotada com o processo de atingir a 

validade universal das proposições, através de raciocínios lógico-dedutivos. Daí que 

uma proposição matemática que não tenha sido ainda demonstrada (para a generalidade 



II – A DEMONSTRAÇÃO E A NATUREZA DA MATEMÁTICA 

 

 133 

do seu universo) constitua um problema para resolver, por mais verificação empírica 

que a mesma tenha que conduza a uma convicção pessoal dos matemáticos quanto à sua 

‘verdade’. 

O Uso dos Computadores 

Retomando a discussão sobre o impacto dos computadores na demonstração, irei 

agora fazê-lo à luz da filosofia da matemática explanada na secção anterior, e em íntima 

relação com a natureza da matemática. De facto, os que se recusam a aceitar como 

válidas as demonstrações feitas em parte, ou totalmente, no computador, baseiam-se na 

ideia tradicional platónica e kantiana de distinção entre o conhecimento matemático (a 

priori) do conhecimento empírico (a posteriori), afirmando que tais demonstrações 

violam esta ideia. Isto é, os teoremas demonstrados à mão seriam a priori enquanto os 

teoremas demonstrados com a ajuda do computador seriam a posteriori, já que confiar 

no computador implica confiar em algo físico a respeito do qual aprendemos através da 

experiência. 

Enquanto que uma demonstração clássica pode ser testada pela comunidade de 

matemáticos através da verificação da correcção lógica de cada inferência, uma 

demonstração feita com a intervenção do computador contém passos que remetem para 

o computador e que, devido à sua enorme extensão, acabam por ser validados não pelo 

escrutínio humano mas sim por outros programas de computador (Horgan, 1993) 

concebidos para esse efeito e axiomaticamente aceites como funcionando 

correctamente. Assim, a aceitação deste tipo de demonstrações assistidas pelo 

computador—de que são exemplos a demonstração do teorema das Quatro Cores de 

Appel e Haken e a demonstração do problema da festa realizada por Radziszowski e 
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McKayde (Horgan, 1993)—passa também pela avaliação da fiabilidade dos programas 

computacionais utilizados. Hersh (1997) afirma que esta distinção entre demonstrações 

é ilusória, uma vez que também as demonstrações feitas à mão são a posteriori, 

dependendo da confiança depositada no mundo experiencial e material: as notas 

escritas, os livros, a integridade e competência dos matemáticos autores das 

demonstrações (que leva à aceitação de uma demonstração sem que seja necessário o 

escrutínio detalhado, linha a linha, da mesma). Até o escrutínio da validade de uma 

demonstração matemática é uma experiência personalizada, tal como é apontado por 

Burton (1995). Esta autora, ao analisar um livro escrito por um matemático, Penrose 

(1990, citado em Burton, 1995), foca o modo como o mesmo descreve o processo de 

‘ver’ a validade de um argumento matemático e a contradição entre essa descrição e a 

sua visão platónica da matemática. Penrose refere que um matemático tem de ‘ver’ a 

verdade de um argumento matemático para ficar convencido da sua validade, 

acrescentando, ainda, que esse ‘ver’ faz parte da sua consciência e tem uma natureza 

não-algorítmica, admitindo, portanto, tratar-se de uma experiência pessoal, diferente de 

pessoa para pessoa. A personalização deste processo, reforçada por Penrose (1990) 

quando este afirma que os matemáticos podem ter diferentes modos de pensar acerca da 

sua matemática, entra em contradição com o facto de Penrose encarar uma proposição 

matemática como sendo absoluta e, no caso de ser verdadeira, essa verdade ser igual 

para todos. Burton (1995) refere que da afirmação de Penrose quanto aos modos 

diferenciados de pensar sobre a matemática, apenas se pode concluir que existem 

diferentes matemáticas e não a assunção de que o pensamento matemático visa 

descobrir verdades matemáticas. 

Por outro lado, cada vez mais se torna difícil aos matemáticos verificar 

integralmente uma demonstração matemática clássica, feita à mão (Burton, 1995; 
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Horgan, 1993), dada a sua extensão17 e também a proliferação de especialidades 

matemáticas e o incremento considerável de conhecimento matemático produzido no 

século XX (Oliveira, 2002). 

Of course, once articulated, the internal consistency of the mathematical 
argument is claimed to be verifiable. However, the most recent attempt to 
prove of Fermat’s Last Theorem provided an example of the unverifiability, 
by most mathematicians, of the claims being made and, consequently, both 
the potential non-uniqueness and fragility of their status. (Burton, 1995, pp. 
283-4) 

No que respeita à fiabilidade dos programas computacionais usados na verificação 

das demonstrações, há que reconhecer que um computador é mais fiável e mais rápido 

em computação longa do que um ser humano. A este propósito, não resisto a dar o 

exemplo do astrónomo francês Charles Delaunay que, em 1847, começou a calcular a 

posição da Lua como função do tempo, tendo levado vinte anos da sua vida para 

efectuar e verificar esse cálculo. Mais tarde, em 1970, este cálculo foi experimentado 

num novo sistema de álgebra por computador, o que durou 20 horas, e notavelmente, 

apenas foram encontrados três erros no trabalho de Delaunay (Pavelle, Rothestein e 

Fitch, 1991). Aliás, este exemplo da mecânica celeste indica que o computador, no caso 

dos problemas complexos, permite efectivamente alargar aquilo que é designado pelos 

autores como a fronteira da intratabilidade. 

A demonstração de Appel e Haken do teorema das Quatro Cores mereceu uma 

certa controvérsia exactamente pelo facto de incluir computação feita por máquinas. Há 

quem não a aceite, usando o argumento de que a convicção, de que o computador 

funciona, não constitui uma convicção matemática. Hersh (1997) considera este 

135                                                
17 Por exemplo, a demonstração de Andrew Wiles comporta cerca de 200 páginas e poderia ter o 
quíntuplo se explicitasse todos os seus elementos. Por outro lado, é uma demonstração tão complexa que 
só 0,1% da comunidade matemática estava qualificada para a verificar. Trata-se de uma demonstração 
clássica e dedutiva feita totalmente à mão, sem qualquer recurso ao computador (Horgan, 1993). 
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argumento irónico uma vez que os filósofos têm vindo a afirmar, desde há várias 

décadas, que todas as demonstrações matemáticas válidas devem poder ser conferidas 

por uma máquina. Por isso, não concebe a ideia de se negar a existência de uma 

demonstração pelo facto de parte dela ser feita no computador. Este autor considera 

perfeitamente legítimo o recurso a computadores, numa demonstração matemática, para 

efectuar cálculos impossíveis de se fazer à mão. No caso desta demonstração, o 

computador feito na Universidade de Illinois e usado como auxiliar da demonstração, 

trabalhou para esse efeito durante 1200 horas, ou seja, durante 50 dias inteiros seguidos. 

No entanto, toda a estratégia de demonstração foi concebida pelos seus autores, tendo o 

computador servido para a análise de um número limitado de casos. Depois de Appel e 

Haken, um grupo de matemáticos, Neil Robertson, Daniel Sanders, Paul Seymour e 

Robin Thomas, obteve uma demonstração mais simples, através da determinação de um 

conjunto inevitável de 633 configurações redutíveis (Sousa, 2001). No entanto, trata-se 

de uma demonstração que continua a requerer muitos cálculos, só possíveis com a 

intervenção do computador. 

Também Hanna e Jahnke (1996) consideram que mesmo que os matemáticos 

usem o computador para confirmar as propriedades matemáticas, as suas demonstrações 

mantêm-se analíticas e dedutivas. Benson (1999) é outro autor que admite que uma 

demonstração possa ser total ou parcialmente feita por um computador desde que 

convença os matemáticos. O que é impossível, segundo o autor, é ser o próprio 

computador a estabelecer se um dado argumento constitui ou não uma demonstração, 

pois qualquer que seja o programa que tente modelar o modo como os matemáticos se 

convencem uns aos outros, ficará sempre muito afastado da realidade. 

Hersh (1997) nega, portanto, que se possa caracterizar o conhecimento 

matemático como sendo um conhecimento a priori, independente dos factos 
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contingentes da experiência e do mundo físico e humano. O autor afirma que o 

criticismo às demonstrações feitas com a ajuda do computador é estético e 

epistemológico e, uma vez que não se baseia em defeitos lógicos—incompletude, 

incorrecção ou inexactidão—, não faz qualquer sentido na matemática formalizada, 

assente em princípios lógicos. 

Hersh (1993; 1997) afirma, ainda, que é provável que hoje em dia poucos se 

importem com o facto de as demonstrações serem feitas totalmente à mão ou com o 

computador, sendo esta distinção irrelevante. Aliás, segundo o autor, existe uma série 

de razões que aponta para o aumento do uso dos computadores na matemática pura, 

desde o alargado acesso a computadores cada vez mais potentes, o uso dos 

computadores em casa por parte de matemáticos pertencentes a uma geração mais 

jovem, até à inevitabilidade do seu uso se pensarmos na interacção entre um matemático 

e um cientista ou um engenheiro. “Under the influence of computers, pure mathematics 

is becoming more like applied mathematics” (Hersh, 1997, p. 57). 

Além da tendência de se usar o computador como auxiliar numa demonstração, 

uma outra tendência assinalada por Hersh (1997) é a de se usar o computador como 

assistente lógico, programado para seguir as regras da lógica, e portanto como meio de 

produção de teoremas dados alguns axiomas, ou de demonstrações completas de 

conjecturas ainda não demonstradas ou de teoremas já demonstrados (para verificar se o 

computador obtém demonstrações diferentes). Diversos teoremas de Principia 

Mathematica foram demonstrados num computador programado por Wang nos anos 50 

e em 1969 um computador, programado por Davis e Cerutti, obteve uma demonstração 

não usual para um velho teorema da geometria elementar (Ponte, Boavida, Graça, e 

Abrantes, 1997). Um exemplo de uma demonstração completa, obtida num computador, 

de uma conjectura ainda não demonstrada é a demonstração automática, obtida em 1996 
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por um programa desenvolvido pelo Mathematics and Computer Science Division of 

Argonne National Laboratory nos Estados Unidos, da conjectura de Robbins formulada 

em 193318. A estratégia desta demonstração foi encontrada pelo próprio programa 

computacional e como a demonstração não é muito extensa, a sua correcção tanto pode 

ser verificada à mão como por programas independentes (Mathematics and Computer 

Science Division, 2003a). 

De acordo com Hersh (1997), esta segunda tendência de utilização dos 

computadores em demonstrações tem mais ressonância na ciência da computação do 

que nas linhas centrais da matemática. O autor afirma que estas demonstrações mostram 

que a lógica formal é um modelo adequado da demonstração na vida real e que estão em 

concordância com a sua definição de demonstração a partir do momento em que 

convencem os matemáticos. 

Existe ainda uma terceira tendência no que respeita à utilização dos computadores 

em matemática que é a de serem usados como exploradores, em domínios como o caos 

ou os sistemas dinâmicos não-lineares (Horgan, 1993), permitindo avanços muito mais 

profundos em regiões desconhecidas do que seria possível através unicamente da 

análise rigorosa. Segundo Hersh (1997) e Horgan (1993), esta tendência transporta 

consigo um efeito profundo e radical na concepção da natureza da matemática e no 

papel atribuído à demonstração. Por um lado, estas explorações oferecem convicção aos 

matemáticos e a demonstração desses resultados apenas serviria a função de explicação, 

já que provavelmente não se reforçaria, por essa via, a convicção obtida anteriormente 

empiricamente. Por outro lado, admitir e aceitar computação feita por uma máquina 

138                                                
18 As álgebras que satisfazem a comutatividade, a associatividade e a equação de Robbins n(n(x+y 
+n(x+n(y)))=x tornaram-se conhecidas como álgebras de Robbin. O teorema demonstrado pelo 
computador é o seguinte: “A Robbins algebra satisfying x+x= x is a Boolean algebra” (Mathematics and 
Computer Science Division, 2003b) 
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como uma evidência empírica de verdade matemática—“virtually a weak form of 

proof” (Hersh, 1997, p. 55)—é demolir a concepção tradicional de que a matemática é 

dedução a partir de axiomas, aproximando-a de uma ciência empírica. Hanna e Jahnke 

(1996) afirmam que a exploração, por si só, não é inconsistente com a visão tradicional 

da matemática como uma ciência analítica mas reconhecem que os matemáticos que 

estabelecem conclusões gerais a partir das explorações efectuadas estão a aproximar-se 

dos métodos usados pelas ciências empíricas. Hofstadter (1986) considera que neste 

novo modo de fazer matemática, que nem todos os matemáticos aprovam, só possível 

devido ao poder dos computadores, chega-se rapidamente a observações empíricas e a 

descobertas que se reforçam mutuamente, passando à margem do modo clássico que o 

autor descreve como sendo “theorem-proof-theorem-proof” (p. 366). Hofstadter (1986) 

refere ainda que, graças ao avanço exploratório e cuidadoso do território conceptual, se 

torna mais fácil encontrar demonstrações de resultados ricos e coerentes, obtidos por 

esta via, questionando, todavia, se as demonstrações continuarão a ser desejáveis. 

There are different versions of proof or rigor, depending on time, place, and 
other things. The use of computers in proofs is a non-traditional rigor. 
Empirical evidence, numerical experimentation, probabilistic proof all help 
us decide what to believe in mathematics. Aristotelian logic isn’t always the 
only way to decide. (Hersh, 1997, p. 22) 

De facto, a noção de rigor de uma demonstração matemática tem sofrido uma 

evolução ao longo dos tempos. Os pitagóricos sustentavam que as demonstrações 

rigorosas teriam de ser aritmetizadas. Com a queda da escola pitagórica, para a qual 

contribuiu a descoberta da irracionalidade de 2 , a intuição geométrica substituiu a 

intuição aritmética. Porém, no século XVIII, figuras ilusórias fizeram com que as 

demonstrações geométricas caíssem em descrédito e no século XIX, a intuição 

aritmética voltou a ser valorizada com a ajuda da teoria dos números reais (Lakatos, 
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1991). Lakatos (1991) refere numa das suas notas de rodapé, redigidas nos anos 60, que 

a principal disputa dessa altura incidia no que pode ou não ser considerado rigoroso na 

teoria de conjuntos e nas demonstrações metamatemáticas, tal como pode ser verificado 

nas discussões acerca da admissão ou não das ‘experiências de pensamento’ (thought-

experiments, no original) de Zermelo e Gentzen. Hoje em dia, é o uso dos computadores 

nas demonstrações que traz uma nova versão de rigor. Horgan (1993) chega a 

questionar se no futuro a demonstração clássica não cairá totalmente: “mathematicians 

seeking to navigate uncharted waters may become increasingly dependent on 

experiments, probabilistic proofs and other guides” (p. 82). Este autor advoga que tal 

tendência se fará sentir principalmente nas novas gerações de matemáticos pois se 

actualmente ainda existem muitos matemáticos que insistem que as demonstrações são 

cruciais para garantir a veracidade de um resultado, tal importância não é reconhecida 

entre os estudantes das escolas superiores. Por outro lado, afirma que certos 

matemáticos pensam que “the validity of certain propositions may better established by 

comparing them with experiments run or real-world phenomena” (Horgan, 1993, p. 76). 

Tal posição não é maioritária no seio dos matemáticos que desenvolvem o seu trabalho 

experimentalmente com recurso aos computadores pois, tal como o próprio Horgan 

(1993) refere, a maior parte dos matemáticos que exploram os gráficos computacionais 

e outras técnicas experimentais, partilham da ideia de que as demonstrações continuam 

a ser necessárias para verificar as suas conjecturas alcançadas pela computação. 

Voltando à questão colocada por Hersh relativa à aproximação da matemática às 

ciências empíricas, creio que é precisamente a demonstração que marca a diferença 

entre a natureza da matemática e a de uma ciência empírica. Se é pacífico afirmar que 

os métodos empíricos são preciosos auxiliares da exploração matemática e da 

descoberta de resultados matemáticos, já não o será afirmar que são eles que verificam a 
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validade desses mesmos resultados. Um matemático poderá estar convicto da sua 

veracidade empiricamente mas enquanto não os demonstrar, os resultados que publicar 

serão sempre conjecturas e não verdades matemáticas aceites pela comunidade de 

matemáticos. Partilho da posição defendida por Hersh (1997) quando o mesmo afirma 

que todas as demonstrações, sejam elas feitas à mão ou por recurso ao computador, são 

a posteriori e portanto não independentes da experiência. Todas elas, porém, usam a 

inferência lógica para comprovar a veracidade de um dado teorema no universo 

considerado. 

Demonstração: Parte ou Essência da Matemática? 

Se já não é totalmente consensual o facto de a demonstração marcar o carácter 

distintivo da matemática enquanto ciência, ainda suscita mais controvérsia o grau de 

especificidade da matemática configurada pela demonstração. Isto é, há quem encare a 

demonstração como uma das características da matemática atribuindo igual importância 

a outras das suas características e há quem reduza a matemática à demonstração, 

afirmando que na ausência desta, não há matemática. Por exemplo, Jean Dieudonné, 

matemático fundador do grupo Bourbaki19 e um dos principais promotores do 

movimento de reforma da matemática moderna (Agudo, 1980), ao definir matemática, 

acaba por a reduzir à demonstração: “Quem diz matemática diz demonstração”. Tal 

como referido atrás, os formalistas entendem que toda a actividade matemática está 

confinada à demonstração. Dieudonné (1939, citado em Lakatos, 1991) considera 

mesmo ser absolutamente necessário que um matemático, que preserve a sua 

integridade intelectual, apresente o seu raciocínio numa forma axiomática. 

141                                                
19 Este grupo era formado por cerca de uma dúzia de matemáticos eminentes cujos trabalhos eram 
assinados com um mesmo nome colectivo: o de Nicolas Bourbaki. 
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Pessoalmente, partilho da primeira perspectiva, ou seja, admito que possa existir 

bastante trabalho matemático válido e com consistência interna que não tenha sido 

ainda demonstrado. Por exemplo, a conjectura de Fermat, conhecida como o último 

teorema de Fermat por este ter afirmado que tinha a demonstração mas que a mesma 

não cabia nas margens estreitas do seu livro, só muito recentemente foi demonstrada por 

Andrew Wiles, tendo sido publicada em 1995. No entanto, mesmo antes da obtenção da 

demonstração, inseríamo-la na matemática e acreditávamos até que a mesma era 

verdadeira, uma vez que satisfazia os inúmeros exemplos que pudéssemos testar. A 

demonstração veio dar uma certeza (que podemos sempre considerar relativa) e uma 

validade formal à mesma, comprovando a sua veracidade para a generalidade do 

universo considerado. Sem a demonstração, a afirmação de Fermat permanecia com o 

estatuto de conjectura, e apesar de associada a uma convicção de veracidade, foi durante 

mais de trezentos anos um dos grandes problemas que os matemáticos não conseguiam 

resolver, não obstante parecer tão simples: em matemática, não basta saber que não 

existem soluções para mais do que cinco biliões de casos, pois tal não nos garante que 

não exista uma solução que satisfaça a equação xn + yn = zn; tem de se saber que não 

existem soluções até ao infinito e, portanto, só a demonstração poderia resolver o 

problema, estabelecendo a veracidade do último teorema de Fermat para a generalidade 

do infinito dos números naturais maiores que 2. Por outro lado, tal como é referido por 

Wiles, numa entrevista à estação televisiva da Nova, 

It’s fine to work on any problem, so long as it generates interesting 
mathematics along the way—even if you don’t solve it at the end of the day. 
The definition of a good mathematical problem is the mathematics it 
generates rather than the problem itself. (Wiles, 2000) 
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O trabalho matemático não se confina à obtenção da demonstração propriamente 

dita. O processo de construção de uma demonstração pode gerar trabalho matemático 

relevante, mesmo que não se consiga ser bem sucedido na concretização ultimada dessa 

demonstração. Este processo pode ser bastante demorado, como foi o caso da 

demonstração de Wiles que demorou sete anos a ser construída (e mais um para a 

correcção de um erro nela existente, e detectado depois): Andrew Wiles recorreu a 

matemática produzida no século XX e tomou como ponto de partida que se conseguisse 

provar a conjectura recente de Taniyama-Shimura conseguiria provar o teorema de 

Fermat. Um outro exemplo referido por Hersh (1997), ao apoiar a perspectiva de que a 

matemática não se confina à demonstração, é o do eminente matemático alemão 

Bernhard Riemann (1826-1866), cuja fama se deve mais às suas contribuições não 

demonstradas, mas com profundo impacto no futuro da matemática, do que àquilo que 

efectivamente provou. Entre essas contribuições incluem-se conjecturas, tal como a sua 

hipótese acerca dos zeros da função zeta, definições, tal como a definição de integral, 

novos conceitos, como o de superfície ou de esfera, construção de novos exemplos, 

como o que nós hoje designamos por espaço hiperbólico, e o teorema de mapeamento 

(demonstrado de forma muito deficiente por Riemann, situação em que ainda se 

encontra até aos dias de hoje). Poderíamos, ainda, dar o exemplo do matemático indiano 

Srinivasa Ramanujan que estabeleceu importantes resultados matemáticos sem qualquer 

pretensão de os demonstrar, prática esta, aliás, consistente com a tradição indiana e 

chinesa segundo a qual os grandes matemáticos apenas formulam os resultados, ficando 

a tarefa da respectiva demonstração para os seus alunos. No caso de Ramanujan, têm 

sido vários os matemáticos que se têm dedicado a demonstrar os resultados por ele 

alcançados, resultados estes que ele acreditava serem verdadeiros. Daí que o seu 

interesse residisse nos resultados matemáticos em si mesmo e não na sua demonstração. 
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Joseph (1990) considera que emergem diversas questões da análise do trabalho de 

Ramanujan, entre as quais o que é que constitui a matemática: “is there a need to 

conform to a particular method of presentation before something is recognizable as 

mathematics?” (p. xiii). Esta é também a perspectiva defendida por Keith Devlin que 

profetiza que cada vez mais as pessoas farão matemática sem necessariamente fazer 

provas (Horgan, 1993). Podemos, ainda, referir os exemplos de Geometry Center, onde 

se desenvolve a matemática experimental, e a revista Experimental Mathematics, criada 

em 1991 e onde se divulga o trabalho matemático experimental não demonstrado, como 

exemplos paradigmáticos de que os métodos experimentais, usados desde há longa data, 

ganharam actualmente estatuto de respeitabilidade, assumindo um papel importante na 

interacção entre a teoria e a experimentação no âmbito da investigação matemática (de 

Villiers, 2004; Horgan, 1993). Outro exemplo ilustrativo da visão da matemática como 

ciência que não se reduz à demonstração é o prémio Fields Medal—um dos mais 

prestigiados prémios em matemática—atribuído em 1990 a Ed Witten pelas suas 

conjecturas em teoria de nós e topologia. 

Um matemático poderá, pois, estar a fazer matemática, numa fase de criação de 

novas ideias, na qual a intuição tem um papel preponderante, e só depois se preocupará 

(ou não) em, dedutivamente, demonstrar essas mesmas ideias matemáticas, podendo 

inclusivamente dedicar o seu trabalho unicamente à produção de conjecturas. E caso 

não consiga chegar a uma demonstração, não deixará de ser matemática tudo aquilo que 

elaborou. Thurston (1995) contesta a existência de um sistema com papéis divididos em 

especulação e em prova, proposto por Jaffee e Quinn (1993, referidos por Thurston, 

1995), argumentando que tal divisão perpetua o mito de que o progresso matemático se 

mede em termos da quantidade de teoremas deduzidos e demonstrados, quando afinal o 

que os matemáticos produzem é compreensão humana. Esta ideia é reforçada quando, 
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após considerar mesmo que a ênfase nas demonstrações pode ter um efeito negativo no 

progresso matemático, afirma: “If what we are accomplishing is advancing human 

understanding of mathematics, then we would be much better off recognizing and 

valuing a far broader range of activity.” (Thurston, 1995, p. 34). No entanto, este autor 

continua a valorizar a demonstração, como faz questão de clarificar: 

First, I am not advocating any weakening of our community standard of 
proof; I am trying to describe how the process really works. Careful proofs 
that will stand up to scrutiny are very important. . . . Second, I am not 
criticizing the mathematical study of formal proofs, nor am I criticizing 
people who put energy into making mathematical arguments more explicit 
and more formal. These are both useful activities that shed new insights on 
mathematics. (Thurston, 1995, p. 33, destaque no original) 

Em suma, a demonstração faz parte da matemática, mas esta, segundo o meu 

ponto de vista, é mais abrangente do que aquela, não se reduz à demonstração. Posição 

similar é a do matemático Braumann (2002) que afirma: 

Dizer que a matemática é demonstração é verdade, uma verdade essencial, 
mas só uma pequena parte da verdade. Antes de demonstrar uma proposição 
matemática (teorema), é preciso enunciar o teorema a demonstrar. . . . Uma 
outra parte da matemática é a de construir teorias ou modelos matemáticos 
para estudar certas realidades ou fenómenos da natureza. (Braumann, 2002, 
p. 6) 

Não é por acaso que todos os matemáticos se preocupam com a demonstração. 

Corroboro a ideia sustentada por Hanna e Jahnke (1996) de que os acesos debates entre 

os matemáticos em torno da demonstração revelam que, não obstante a evolução do 

próprio conceito, a mesma continua a desempenhar um papel central na matemática. 

Esta poderá corresponder à fase de síntese do seu trabalho, através da qual conferem um 

valor de verdade à sua produção anterior (correspondendo a conjecturas formuladas por 

si próprios ou por outros matemáticos), legitimando-a, portanto, perante a comunidade 

matemática. Ou poderá constituir o problema em si, como é o caso da prova do último 
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teorema de Fermat. Pode igualmente ser um meio de gerar novo conhecimento 

matemático. Tal como é referido por Wiles (2000), numa entrevista à Nova, 

“mathematicians aren't satisfied because they know there are no solutions up to four 

million or four billion, they really want to know that there are no solutions up to 

infinity. And to do that we need a proof”. De facto, este é um aspecto específico 

unicamente da matemática. É a única ciência que atinge o valor da verdade (mesmo que 

encarada de forma relativa, situada temporalmente na história e num dado contexto 

sócio-cultural) através de processos lógico-dedutivos validativos da generalidade do 

universo da proposição em causa, e não através de verificações empíricas. Esta é a 

minha posição mas reconheço que tal é objecto de debate e que já existem indícios de 

uma nova forma de encarar a verdade matemática, por parte de matemáticos que 

trabalham no âmbito da matemática experimental por recurso ao computador (Hersh, 

1997; Hofstadter, 1986; Horgan, 1993). “In using the power of technology, 

mathematicians are certainly creating new ways of proving and even new ways of 

thinking about mathematics. But by no means are they abandoning the idea of proof” 

(Hanna e Jahnke, 1996, p. 884). 

Os métodos empíricos são usados no processo de descoberta em matemática, 

oferecendo convicção acerca da correcção das conjecturas elaboradas. Este aspecto 

surge no testemunho de Braumann (2002) ao dar conta de uma investigação que 

realizou com o objectivo de saber o que sucederia se o crescimento natural de um 

determinado stock de peixes sujeito a pesca não seguisse o modelo logístico mas algum 

outro mais complexo, desde que biologicamente razoável: 

Será que tivemos sorte nas experiências que fizemos ou este é um resultado 
geral? Claro que a convicção de que era um resultado geral era inabalável. 
Era uma certeza interior. Em matemática, porém, só se pode dar como certo 
aquilo que se prova. (Braumann, 2002, p. 15) 
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Este matemático, após ter demonstrado os resultados matemáticos resultantes da 

sua investigação, disserta sobre a verdade em matemática, alcançada com a 

demonstração: 

No que se refere à extinção, o resultado do teorema tem agora uma 
expressão tão óbvia que quase se poderia dizer que isso era o que teríamos 
previsto por mero bom senso, sem matemática. Nem sempre é assim, o que 
parece óbvio pelo bom senso é, por vezes, falso, e o que o bom senso nem 
suspeita ou pensa que é incorrecto é, por vezes, verdadeiro; e, sem 
matemática, nunca saberíamos se um destes casos estaria a ocorrer ou não. 
(Braumann, 2002, p. 17) 

Julgo poder afirmar ser consensual entre os matemáticos que a intuição, a 

especulação e a heurística são essenciais na fase preliminar de descoberta de resultados 

matemáticos. O facto de a validade desses mesmos resultados residir na demonstração e 

não num argumento heurístico já não é tão consensual, apesar de ainda ser essa posição 

a adoptada pela maior parte da comunidade matemática. Ou seja, a exploração conduz à 

descoberta de resultados e a demonstração conduz à confirmação dos mesmos. Todavia, 

a demonstração pode ser também um meio de produção e de descoberta de novos 

resultados matemáticos. 

Em suma, há quem olhe para a demonstração assumindo-a como a essência da 

matemática. Outros encaram-na como uma ferramenta que ocupa um lugar central na 

matemática, através da qual os matemáticos produzem, validam e organizam o 

conhecimento. É esta última perspectiva que adopto. As diferentes funções da 

demonstração serão discutidas a seguir. 

As Funções da Demonstração em Matemática 

O papel da demonstração em matemática tem suscitado polémica e existem 

diversas opiniões divergentes sobre o assunto. De Villiers (2001) contesta a ideia 
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generalizada de associar a demonstração unicamente ou primordialmente à sua função 

de verificação/convencimento. Para este autor, a demonstração tem múltiplas funções, 

que não são mutuamente exclusivas, considerando errado ter-se uma visão unilateral 

deste assunto. 

De Villiers (2001), ao explicitar o que entende serem as funções da demonstração 

em matemática, admite que a mesma pode ser vista como um processo de: 

• verificação/convencimento (acerca da verdade de uma dada afirmação) 

• explicação (acerca do motivo por que é verdadeira) 

• descoberta (de novos resultados) 

• sistematização (organização de vários resultados num sistema dedutivo de 

axiomas, conceitos principais e teoremas) 

• comunicação (transmissão do conhecimento matemático) 

• desafio intelectual (gratificação resultante da construção de uma 

demonstração). 

Hanna (2000), além das funções enunciadas acima, acrescenta ainda as seguintes 

funções: 

• construção (de uma teoria empírica) 

• exploração (do significado de uma definição ou das consequências de uma 

assunção) 

• incorporação (de um facto conhecido num novo quadro e visão do mesmo 

numa nova perspectiva). 

Lakatos (1991) atribui à demonstração um papel fundamental na formação dos 

teoremas, ou seja, para este autor, a descoberta matemática é indissociável do processo 

de demonstrar. Relativamente à função de verificação da demonstração, de Villiers 

(2001; 2004), apesar de não ignorar a sua importância, não a considera como função 
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predominante no seio dos próprios matemáticos, já que entende que a demonstração não 

é um pré-requisito para a convicção: a convicção pessoal é obtida pela verificação em 

muitos casos particulares e, portanto, pela evidência indutiva, e a convicção dos outros 

investigadores matemáticos é obtida mais pela autoridade reconhecida do autor da 

demonstração e pela razoabilidade dos resultados do que pelo exame detalhado da 

própria demonstração. Selden e Selden (2003) acrescentam, ainda, que um matemático 

pode acreditar que um teorema é verdadeiro, apenas pela reputação do autor da 

respectiva demonstração, mas, não obstante, lerá os argumentos da demonstração como 

se a proposição do teorema estivesse em questão, traduzindo esta atitude a tendência 

geral, entre os matemáticos, de tratar as demonstrações, no acto de validação das 

mesmas, como sendo independentes do seu autor. 

De Villiers (2001; 2004) afirma que, pelo contrário, é a convicção que constitui 

um pré-requisito para a demonstração: se não estivessem previamente convencidos das 

suas conjecturas, os matemáticos procurariam um contra-exemplo e não se sentiriam 

motivados a levar tanto tempo a demonstrá-las. Os testes quase-empíricos tanto podem 

suportar uma conjectura como refutá-la. Os contra-exemplos de testes quase-empíricos, 

que refutam uma dada conjectura matemática, não dependem da existência objectiva do 

mundo da Natureza, como acontece nas ciências naturais, e por isso, não são afirmações 

espácio-temporais singulares (como é o caso, por exemplo, da afirmação o termómetro 

indica 36º). Daí a designação de testes quase-empíricos. De Villiers (2001) refere, 

ainda, o papel fundamental dos contra-exemplos, encontrados por meio de testes quase-

empíricos, na reconstrução de demonstrações anteriores ou na construção de novas 

demonstrações, ao permitir a revelação de contradições encobertas, de hipóteses não 

assumidas ou de erros. 
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A falta de êxito na rejeição empírica de conjecturas desempenha, na procura 
da convicção, um papel tão importante como o processo de justificação 
dedutiva. Tudo leva a crer que existe uma dimensão lógica, a par de uma 
psicológica, na obtenção da certeza. Logicamente, exigimos alguma forma 
de demonstração dedutiva, mas psicologicamente parece que precisamos ao 
mesmo tempo de alguma experimentação exploratória ou compreensão 
intuitiva. (de Villiers, 2001, p. 33) 

O autor defende a importância da função verificativa principalmente no caso de 

resultados não intuitivos duvidosos ou surpreendentes. Vejamos, a este respeito, a 

posição tomada por Hersh (1993; 1997) que, ao atribuir à demonstração em matemática 

um papel primordial de convencimento da comunidade matemática, não o associa à 

auto-convicção. Também este autor afirma que podemos estar convictos mesmo na 

ausência de uma demonstração completa e que um matemático pode não estar convicto 

mesmo na presença de uma demonstração completa, dando o exemplo de Edmund 

Landau que demonstrou o teorema das duas constantes e nunca conseguiu acreditar nele 

até que, anos mais tarde, a sua intuição conseguisse aceitá-lo. Tal como de Villiers 

(2001; 2004), também Hersh (1993; 1997) defende que a auto-convicção se deve mais a 

uma compreensão intuitiva do que a uma justificação dedutiva. Na perspectiva de Hersh 

(1993; 1997), na investigação matemática, a demonstração tem a função primordial de 

convencer os outros matemáticos acerca da validade de um dado resultado, embora 

admita que aos matemáticos lhes interessa mais compreender a demonstração do que 

simplesmente aceitá-la como tal, isto é, compreender por que motivo uma conjectura é 

correcta e não apenas verificar se ela é correcta. 

No entanto, de acordo com Hersh (1997), esse convencimento dos matemáticos 

acerca da correcção de uma conjectura, ao aceitarem uma demonstração que é sempre, 

na prática, incompleta (com passos omissos) e informal (com uso da linguagem 

natural), é feito com base na sua experiência e competência de olhar para uma ligação 
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mais fraca e também com base na reputação do autor da mesma, fazendo uso da sua 

intuição. O autor defende que é impossível garantir de forma completa a correcção de 

uma demonstração, mesmo que ela fosse completamente formal: 

A simple calculation shows that no matter how small the chance of error in 
one step, if the calculation or formal proof is long enough, it’s almost sure 
to contain errors. But we can have other grounds for believing the 
conclusion of a proof, apart from the claimed certainty of step-by-step 
reasoning. Examples and special cases, analogy with other results, expected 
symmetry, unexpected elegance, even an inexplicable feeling of rightness. . 
. . If you have something you hope is a proof, such non-rigorous reasons can 
make you sure of the conclusion, even while you know the “proof” is sure to 
contain uncorrected errors. Such intuition is fallible in principle. Attempted 
rigorous proof is fallible in practice. (Hersh, 1997, p. 58) 

Poder-se-á considerar um conjunto de critérios que usados em conjunção estão na 

base da aceitação de um novo teorema por parte dos matemáticos: a compreensão do 

teorema, a significância do teorema em termos das suas implicações em vários ramos da 

matemática, a consistência do teorema com o corpo de resultados aceites anteriormente, 

a reputação do seu autor, e a existência de um argumento matemático convincente 

(Hanna e Jahnke, 1996). 

Reportando-se à validação, Selden e Selden (2003) consideram que esta tem um 

papel importantíssimo na produção de nova matemática pois é ela que confere a 

segurança necessária aos matemáticos para usarem no seu trabalho teoremas que já 

foram provados sem terem que verificar se são verdadeiros. Para os autores, a 

fiabilidade que caracteriza as validações efectuadas recentemente, no século XX, tem 

dado um grande contributo para o rápido crescimento da matemática nos últimos 

tempos. 

É a função de explicação da demonstração que de Villiers (2001; 2004) considera 

de fundamental importância, pois se as verificações quase-empíricas poderão conferir 
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bastante convicção acerca da validade de uma dada conjectura, geralmente não 

fornecem uma explicação acerca da razão por que é a mesma verdadeira, e será a 

demonstração que poderá fornecer uma compreensão da mesma, podendo a explicação 

constituir um critério do que é uma ‘boa’ demonstração (a que não se limita a validar, 

fornecendo uma explicação e portanto uma maior compreensão). Hanna e Jahnke 

(1999) referem o facto de os matemáticos ficarem insatisfeitos com demonstrações que 

não providenciem qualquer explicação sobre os motivos por que é verdadeiro um dado 

teorema, mesmo que estabeleçam indubitavelmente a sua veracidade. 

São, pois, vários os autores que partilham desta perspectiva. Para Hanna e Jahnke 

(1999), a contribuição mais significativa da demonstração na prática dos matemáticos é 

a promoção da compreensão matemática. Segundo os autores, a demonstração deve ser 

vista “as a guide to an intelligent exploration of phenomena” (Hanna e Jahnke, 1999, p. 

73). Também Hanna (2000) defende que uma demonstração válida do ponto de vista de 

derivação formal só se torna convincente e legítima para um matemático quando conduz 

a uma verdadeira compreensão matemática. A autora fundamenta esta sua posição 

argumentando que grande parte dos matemáticos (como por exemplo, Rav, 1999; 

Manin, 1998, referidos em Hanna, 2000; e Thurston, 1995) comungam da ideia de que 

uma demonstração tem mais valor quando conducente à compreensão. Aliás, para estes 

matemáticos, o encadeamento sintáctico na demonstração é secundário. O que marca 

verdadeiramente a demonstração é a natureza conceptual com as suas qualidades 

reveladoras dos aspectos matemáticos principais da solução de um dado problema. 

Thurston (1995) refere que existe “a continuing desire for human understanding of a 

proof, in addition to knowledge that the theorem is true” (p. 29, destaque no original). 

Do meu ponto de vista, considero que é a função de verificação, relacionada com a 

verdade de uma dada conjectura, que está em jogo na actividade de demonstrar dos 
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matemáticos, apesar de reconhecer a importância de todas as outras funções, e de 

valorizar a função explicativa. Concordo que a convicção é obtida, muitas vezes, por via 

empírica e intuitiva, tendo, portanto, uma natureza psicológica, complementar à lógica. 

Mas a convicção de origem empírica é insuficiente no quadro da matemática enquanto 

ciência distintiva das outras ciências naturais ou sociais, e portanto requerente de algo 

mais que comprovações empíricas, requerente de comprovações lógicas que sustentem a 

verdade e a generalidade das afirmações matemáticas. Enquanto não for demonstrado, 

um determinado resultado matemático não ultrapassa o estatuto de conjectura, por mais 

convencidos que estejamos acerca da veracidade da mesma. Esta função de verificação 

está intrinsecamente associada a uma função social de legitimação conferida pela 

comunidade de matemáticos. 

Assumo que uma demonstração que conduza à compreensão matemática tem mais 

valor, além de ser mais convincente. Pode-se distinguir as demonstrações que provam—

as que mostram que um teorema é verdadeiro—das demonstrações que explicam—as 

que, além de mostrarem que o teorema é verdadeiro, apresentam evidência derivada do 

fenómeno em si (Hanna e Jahnke, 1996). Mas, apesar de nem todas as demonstrações 

possuírem uma função explicativa (Hanna e Jahnke, 1996), todas assumem o papel de 

conferidoras de uma verdade requerida por esta ciência que não se compraz unicamente 

com testes empíricos e que persegue a generalidade. Tal como afirmado por Romberg 

(1994, p. 296), “no proposition is considered as a mathematical product until it has been 

rigorously proved by a logical argument. The demand for a proof of a theorem pervades 

the whole of mathematics”. Quando um matemático se dispõe a demonstrar um dado 

resultado, não é tanto para se convencer a si próprio da respectiva veracidade, mas sim 

para satisfazer os requisitos da natureza da própria matemática—pelos quais uma 

conjectura tem de ser demonstrada para passar a ser considerada um teorema 
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matemático—e para legitimar socialmente esse mesmo resultado. A verificação do 

trabalho de um matemático é sempre remetida para a comunidade de matemáticos. 

Por exemplo, a conjectura de Goldbach de 1742, de que qualquer número par 

maior que 2 pode ser expresso como a soma de dois números primos, apresenta uma 

forte consistência verídica pelos inúmeros exemplos gerados por computador que a 

verificam. Silva (2003) já conseguiu verificar a sua veracidade, através do computador, 

para n menor ou igual a 2x1016. No entanto, as listagens de decomposições de números 

pares não revelam a eventual regularidade subjacente. Até aos dias de hoje ainda 

ninguém conseguiu demonstrar esta conjectura. Talvez por isso Nagel e Newman 

(2001) se sirvam deste exemplo para ilustrar a ideia de um sistema essencialmente 

incompleto, já que se trata de uma afirmação aritmética que deve ser verdadeira mas 

que não deve ser formalmente derivável dos axiomas da aritmética. Uma demonstração 

da conjectura de Goldbach daria a comprovação da generalidade, satisfazendo os 

requisitos exigidos pela matemática. Daí que este seja um dos problemas mais antigos 

da matemática ainda por resolver, apesar da extensão de testes empíricos feitos. Mas 

seria muito mais valiosa uma demonstração que, além de verificar, facultasse a 

compreensão: “a ordem que surge do caos, é o motivo natural do nosso esforço, merece-

nos o maior apreço quando a atingimos” (Davis e Hersh, 1981/1995, p. 169). Thurston 

(1995) enfatiza a ideia que é precisamente a compreensão que os matemáticos buscam 

quando desenvolvem experiências computacionais, como por exemplo, a de obter 

através do computador os primeiros 10 000 números primos, numa tentativa de 

descobrir um padrão, uma lei de formação dos mesmos. 

Para concluir, gostaria de reforçar a forma como todos estes aspectos se 

relacionam. Apresentar uma definição de demonstração traz subjacente uma concepção 
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filosófica da natureza da matemática bem como uma concepção do papel da 

demonstração em matemática. 
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CAPÍTULO III 

A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

a verdade é aquela que se procura 
(Rosa, O amor infinito de Pedro e Inês, p. 85) 

Discutir o papel específico da demonstração na educação matemática implica que 

se tenha presente os objectivos dessa mesma educação matemática. Ora a definição 

desses objectivos passa pela opção por uma dada linha curricular, considerada quer em 

termos abrangentes, quer na sua vertente específica do currículo de matemática. Neste 

capítulo, começo precisamente por um olhar mais abrangente sobre o conceito de 

currículo e respectiva evolução, e progressivamente, vou afunilando esse olhar, primeiro 

sobre o currículo de matemática, e depois sobre as tarefas de investigação. A inserção 

de um ponto dedicado às tarefas de investigação prende-se com o facto de a 

investigação incluir a demonstração entre os seus processos, por um lado, e com o facto 

de as tarefas de investigação constituírem um recurso a usar de forma predominante nas 
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aulas onde incidirá o estudo empírico, por outro lado. A secção seguinte é dedicada à 

integração curricular da demonstração, começando por precisar e discutir o que se 

entende por demonstração em educação matemática; em seguida, é discutida a sua 

importância e as suas funções, o modo como a mesma deverá ser integrada, e por fim, 

faz-se um levantamento de como tem vindo a ser integrada no currículo de matemática 

em vários países e em Portugal, em particular, fazendo, antes uma breve 

contextualização da evolução curricular em cada um desses países. Na última secção, 

apresento alguns estudos empíricos relacionados com a aprendizagem do processo de 

demonstrar por parte dos alunos. 

O Currículo de Matemática 

Conceito de Currículo 

O termo currículo, que etimologicamente transporta consigo a ideia de caminho, 

itinerário, é mencionado pela primeira vez no Oxford English Dictionary associado às 

Universidades de Glasgow (1577) e de Leiden (1687) enquanto curso regular de estudos 

mas é apenas nos finais do séc. XIX que o currículo e a escola começam a ser pensados 

como meios de consecução dos novos interesses que a mudança da sociedade da época 

exigia (Pacheco, Flores e Paraskeva, 1999). Atribui-se ao ano de 1918 o nascimento do 

currículo como um campo autónomo no domínio da educação com a publicação da obra 

The Curriculum de Bobbit (Machado e Gonçalves, 1991) que transpôs o taylorismo—

teoria referente à eficiência industrial—para a construção científica do currículo 

(Lawton, 1981). Nos finais da década de 20 e durante a década de 30, os currículos 

centraram-se na criança, colocando a ênfase no aluno e nas suas necessidades (Hass, 
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1983). Ao longo de todo o séc. XX, em particular a partir dos anos setenta desse século, 

e também nos anos que deram entrada ao séc. XXI, o currículo tem sido objecto de um 

intenso debate, o que se justifica pelos enormes desafios colocados de forma crescente à 

escola, debate este que se fez acompanhar por uma multiplicidade de significados 

atribuídos ao currículo. 

Segundo Pacheco (2001), o conceito de currículo tem uma natureza ambígua, 

polissémica e multifacetada. O autor identifica duas concepções de currículo nas quais 

integra as várias definições deste conceito: uma concepção de currículo como plano e 

produto e uma outra concepção de currículo como processo dinâmico sem uma estrutura 

predeterminada. “Aliás, cada definição [de currículo] não é neutral, senão que nos 

define e situa em relação a esse campo” (Pacheco, 2001, p. 16). 

A existência de um campo de estudos curriculares, com um vincado 
significado social e político, torna infrutífera qualquer tentativa para chegar 
a um consenso sobre a teorização à volta do conceito de currículo. Por um 
lado, explica-se pela complexidade que o caracteriza, por outro, pelos 
significados diferentes que pode ter para as pessoas e pela globalidade do 
pensamento social onde o pensamento curricular se integra. (Pacheco, 2001, 
p. 144) 

A primeira concepção aponta para uma perspectiva formal de currículo, segundo a 

qual o mesmo surge como um produto previamente planificado e traduzido num 

processo linear. Esta concepção é partilhada por vários autores e abarca várias 

definições de currículo entendido como (a) disciplinas para as quais existe um programa 

(Phenix, 1962; Beauchamp, 1981), (b) base de experiências (Dewey, 1967, citado em 

Sacristán, 1991/2000), (c) objectivos a alcançar por meio de experiências de 

aprendizagem planeadas e dirigidas pela escola (Tyler, 1949; Taba, 1962; Traldi, 1984), 

(d) resultados pretendidos de aprendizagem (Johnson, 1980) ou (e) experiências de 
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aprendizagem planeadas e organizadas sob a égide da escola (Wheeler, 1967, citado em 

Pacheco, 2001). 

Trata-se de uma concepção dualista pela qual se separa o currículo de instrução, 

isto é, separa-se a teoria da prática, separa-se o seu design (planeamento) da respectiva 

implementação. Os que vêem o currículo como conteúdos, separam-no dos modos de 

ensino; os que vêem o currículo como resultados, separam-no dos meios utilizados para 

os obter; e até os que concebem uma ligação entre os objectivos e as experiências de 

aprendizagem previamente seleccionadas e organizadas, estabelecem uma separação 

entre o currículo prescrito e a sua concretização real, já que para esses autores a 

experiência de aprendizagem refere-se à interacção entre o aluno e as condições 

ambientais exteriores a que pode reagir, mas apenas constitui elemento curricular 

enquanto algo que é evocado pelo professor pelas situações que propõe, e determinado 

por uma planificação prévia que aponta quais as experiências desejadas para consecução 

dos objectivos pretendidos, pressupondo, portanto, uma ligação unívoca meios-fins. 

Sacristán (1991/2000) critica a visão tecnológica e eficientista de currículo 

presente nas definições, explicitadas atrás em c), d) e e), que estabelecem os princípios 

tayloristas de eficácia, previsão e racionalidade na adequação de meios aos fins: 

Um enfoque eficientista que perde de vista o valor da experiência escolar 
em sua globalidade, muito mais ampla do que a definida pelo referencial 
estrito de meios-fins e que pretende padronizar os produtos educativos e 
curriculares, reduzindo a habilidades as competências do professor. 
(Sacristán, 1991/2000, p. 46) 

Segundo Sacristán (1991/2000), a definição de currículo como base de 

experiências de aprendizagem está ligada aos movimentos de renovação da escola, na 

década de 30—movimento da educação progressivista, americano, de Dewey e 

movimento da ‘Escola Nova’ europeu—que, colocando a ênfase nos interesses e 
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necessidades dos alunos, tinham fundamentalmente preocupações psicológicas, 

humanistas e sociais. Para o autor, esta definição teve o mérito de defender que a escola 

e os seus métodos se justificam pelo modo como se desenvolvem os processos na 

experiência escolar e não apenas pelos resultados observáveis ou pelos conteúdos a 

ministrar, tendo sido a contribuição desta orientação, no pensamento educativo 

moderno, historicamente decisiva. No entanto, tal como é apontado por Sacristán 

(1991/2000), esta é uma definição insuficiente pois apenas contempla as experiências 

planeadas quando as experiências na educação escolarizada tanto podem ser desejadas 

como incontroladas20. É, portanto, uma definição que, embora centrando o currículo nos 

alunos, nos seus interesses e experiências de aprendizagem, o liga a um plano 

estruturado e predeterminado. 

A segunda concepção de currículo aponta para uma perspectiva flexível e aberta 

de currículo, segundo a qual o mesmo é visto como um projecto formativo centrado no 

aluno, resultando da interacção entre a intencionalidade previamente planificada e as 

experiências quotidianas vividas pelos alunos dentro do contexto escolar, decorram elas 

dentro ou fora da sala de aula, dentro ou fora da escola. Daí que o termo extracurricular 

ou a expressão complemento curricular, usados comummente para designar toda a 

actividade planeada e realizada na escola, em tempo extra-lectivo, sejam postos em 

causa, nesta perspectiva, já que esse tipo de actividade está também incluído no 

currículo. Diferentes autores (tais como Grundy, 1987; Kemmis, 1988; referidos por 

Pacheco, 2001; Marsh, 1997; referido por Pacheco et al., 1999; Pacheco, 2001; Roldão, 

1999; Sacristán, 1991/2000; Schwab, 1978; Stenhouse, 1981; Zabalza, 1994; referido 

por Pacheco et al., 1999) partilham esta concepção que traduz o currículo num processo 

dinâmico e permeável às condições da sua própria implementação. 

161                                                
20 As experiências incontroladas fazem parte do currículo oculto a que farei referência a seguir. 
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Nesta perspectiva, o currículo, no dizer de Pacheco et al. (1999), “é definido de 

acordo com as características inerentes aos processos de construção da realidade 

educativa e cada definição não é mais do que uma proposta decorrente de uma série de 

comunicações, reacções e intercâmbios entre os actores educativos” (p. 15). Sacristán 

(1991/2000, p. 34, destaque no original) define o currículo como “o projeto seletivo de 

cultura, cultural, social, política e administrativamente condicionado, que preenche a 

atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola tal como se 

acha configurada”. 

Pacheco (2001) apresenta três teorias curriculares que fundamentam e sintetizam 

as várias noções de currículo. A primeira concepção de currículo, apresentada atrás, está 

associada à teoria técnica. A segunda concepção está ligada à teoria prática e à teoria 

crítica, ao aglutinar diferentes entendimentos de currículo. Estas duas teorias mantêm 

alguma proximidade mas apresentam distinções conceptuais. Enquanto a teoria prática, 

ligada às discussões curriculares da década de 70, perspectiva o currículo como uma 

prática, um projecto em contínua deliberação, na conexão entre a intenção e a realidade, 

tendo por expoentes máximos Schwab (1978) e Stenhouse (1981), a teoria crítica, 

proposta por Grundy (1987, citada em Pacheco, 2001) e Kemmis (1988; citado em 

Pacheco, 2001), e enquadrada pelas ideias neomarxistas, fenomenológicas e 

existencialistas, perspectiva o currículo como praxis, conducente à emancipação, por 

via da acção e da reflexão—seus elementos constitutivos—dos professores, portadores 

de uma consciência crítica, agrupados segundo interesses comuns. 

A teoria crítica fundamenta uma dada concepção curricular, e por conseguinte, 

fundamenta também um modelo curricular que se considera desejável: um modelo que 

aponta para uma organização participativa, democrática e comunitária. Trata-se de um 

modelo que integra os professores em comunidades críticas e que supõe uma 
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organização escolar virada para a aprendizagem reflexiva. Ambas as teorias, a prática e 

a crítica, entendem o currículo como uma construção social, um processo dinâmico em 

que todos os seus elementos estão interrelacionados, e em que a interpretação (a 

produção de significado) é central para o conhecimento. No entanto, enquanto a teoria 

prática é uma teoria descritiva e explicativa da contínua deliberação curricular, qualquer 

que seja o modelo curricular vigente (mesmo que esteja instituído um modelo 

centralizador, esta teoria evidencia a construção social na prática que vive da dialéctica 

e da tensão entre a prescrição e a realidade), o modelo curricular proposto pela teoria 

crítica tem fortes dificuldades em coexistir com práticas centralizadoras. Vejamos como 

Pacheco (2001, p. 40) explicita a visão curricular da teoria crítica: “O currículo não é o 

resultado nem dos especialistas nem do professor individual mas dos professores 

agrupados e portadores de uma consciência crítica e agrupados segundo interesses 

críticos”. De acordo com o autor, a teoria crítica “não é necessariamente uma boa 

teoria”, podendo ter ou não sucesso naquilo que explica, tal como qualquer outra teoria. 

Pacheco afirma que o que esta teoria traz ao campo curricular é o facto de enfatizar os 

discursos de reflexão sobre as práticas que se perspectivam como projectos 

identificáveis “quer nas relações de interdependência dos actores . . . quer nas 

interpretações daqueles que são os seus sujeitos” (Pacheco, 2001, p. 45). 

Um outro termo que apresenta alguma afinidade com currículo é didáctica. 

Enquanto esta realça a normatividade e a instrumentação dos meios para atingir as 

finalidades educativas, o currículo enfatiza as intencionalidades das práticas educativas. 

Na medida em que o acto didáctico corresponde ao currículo em acção, podemos 

considerar que o termo currículo apresenta um sentido mais abrangente que o termo 

didáctica. 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 164 

A definição mais comum de currículo é a que estabelece o currículo como um 

conjunto de disciplinas com os respectivos programas, tendo sido adoptada por vários 

anos pelas estruturas centrais dos Ministérios da Educação, quer no nosso país quer em 

quase todos os que não seguiram os modelos anglo-saxónicos (Freitas, 2001), e esta 

continua a ser ainda a visão dominante quer nas escolas quer na sociedade em geral 

(Abrantes, 2001; Roldão, 1999; Sacristán, 1991/2000). Aliás, o uso, em Portugal, do 

termo currículo é bastante recente: só a partir da década de setenta é que é possível 

encontrar este termo nos textos legislativos ligados à educação e é a partir do início dos 

cursos de formação de professores nas universidades que o currículo passa a fazer parte 

do vocabulário académico (Pacheco et al., 1999). Os próprios estudos curriculares são 

de data recente no sistema educativo português. 

Encontramos a segunda concepção de currículo, explicitada atrás, nos textos 

legislativos portugueses de 2001—Decreto-Lei nº 6/2001, referente à Reorganização 

Curricular do Ensino Básico e Decreto-Lei nº 7/2001, referente ao Ensino Secundário—

que apresentam a gestão flexível do currículo como um dos princípios orientadores. O 

currículo nacional é definido, nos termos do Artigo 2º do D.L. 6/2001, como “o 

conjunto de aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos ao longo do 

ensino básico (...), expresso em orientações aprovadas pelo Ministro da Educação [que] 

definem ainda o conjunto de competências (...) bem como os tipos de experiências 

educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos”. Também Abrantes (2001, 

p.26) define o conceito de currículo como o “conjunto de experiências de aprendizagem 

que se proporciona aos alunos com uma certa intenção e uma determinada 

organização”, reforçando a importância da diversidade, indissociável do próprio 

conceito. Freitas (2001), situando-se nesta perspectiva, e reportando-se ao novo papel 

do professor enquanto agente autónomo e responsável pela criação de currículo, faz 
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também referência ao conceito que este termo encerra: “Nós queremos ser os «autores» 

do nosso próprio currículo, considerando currículo não só a disciplina, mas sim o que 

acontece na escola.” (p.13). Para Roldão, esta é uma definição incompleta, como 

veremos a seguir. 

De facto, Roldão (1999) apresenta uma definição abrangente de currículo escolar 

enquanto produto histórico e construção social, abarcando na mesma as diferentes 

formas e modalidades do currículo consoante os diferentes momentos e conjunturas 

sócio-culturais e políticas: “aquilo que se espera fazer aprender na escola, de acordo 

com o que se considera relevante e necessário na sociedade, num dado tempo e 

contexto” (p. 47), incluindo ainda “a escolha e aplicação dos meios para o conseguir” 

(p. 41). Nesta concepção, o currículo “não «nasce» de decisões administrativas, nem de 

legislações, nem de modas” (Roldão, 2001, p. 60), mas sim de necessidades sociais. 

Roldão (2001) aponta a necessidade e a intencionalidade como características 

essenciais definidoras de currículo. “Não se trata apenas de considerar currículo tudo o 

que acontece na escola, trata-se essencialmente de identificar o que se espera que a 

escola promova e de perceber que ela transmite necessariamente muitas outras coisas 

que importa desocultar.” (Roldão, 2001, p. 62), coisas estas que constituem o currículo 

oculto. 

O currículo oculto inclui todas as aprendizagens que os alunos fazem através do 

contexto escolar e que não são objecto de ensino formal, podendo, por isso, passar 

despercebidas, tais como as normas, os valores, os papéis sociais, os papéis sexuais, “o 

calão académico . . . as atitudes adquiridas no contacto com os colegas . . . as estratégias 

de lidar com os professores . . . as estratégias de fuga ao trabalho ou de copiar nas 

provas de avaliação” (Formosinho, 1991b, p. 44). Segundo Roldão (2001), o currículo 

implícito ou oculto e o currículo explicitamente pedido à escola constituem dois níveis 
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conceptuais de currículo diferentes que não se devem confundir nem sobrepor. Para a 

autora, é este segundo nível conceptual que capta o essencial da definição de currículo, 

ou seja, aquilo que se espera socialmente que a escola faça aprender. O currículo 

implícito ou oculto, correspondente à praxis social e à cultura, ou seja, tudo aquilo que 

permeia, que envolve e que veicula as aprendizagens, não pode ser determinado 

previamente em qualquer formulação de currículo formal, e carece “de ser desmontado 

para ser compreendido” (Roldão, 2001, p. 61). Mas de acordo com a autora, essa 

compreensão só fará sentido no quadro do currículo pedido explicitamente à escola. 

Pacheco (2001) dá uma definição diferente de currículo oculto: currículo 

correspondente ao desfasamento entre o que se realiza e o que se pretendia fazer. 

“Sempre que se verifique tal situação há lugar para o currículo oculto, pois jamais, e por 

mais prescrição e controlo que possa existir, os propósitos corresponderão de forma 

isomórfica às realizações” (Pacheco, 2001, p. 144). 

A ocultação curricular existe a partir do momento em que se aceitam 
diferentes interpretações do texto curricular de base, proposto pelo poder 
político-administrativo. Dir-se-á que existe um currículo oculto quando os 
autores dos manuais fazem a sua interpretação do programa, quando os 
professores moldam os conteúdos e organizam as situações de ensino-
aprendizagem, quando os alunos são sujeitos activos na interacção didáctica, 
enfim, quando os pais e outros mais participam, de modo directo ou 
indirecto, no desenvolvimento do currículo. (Pacheco, 2001, p. 70) 

O currículo oculto tal como definido por Pacheco (2001) corresponde a diferentes 

níveis, ou fases, do desenvolvimento do currículo (Sacristán, 1991/2000) num modelo 

de gestão curricular centralizada, que apresento na subsecção seguinte. O desfasamento 

referido atrás é, como o próprio autor reconhece, inevitável e compreensível no quadro 

de uma concepção aberta de currículo: um projecto flexível e dinâmico cujo 

planeamento, decorrente da intencionalidade e necessidade, nunca poderá, nem tal será 
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desejável, prever o contorno exacto e definido do currículo em acção em cada um dos 

diferentes contextos escolares, estando, portanto, em contínua interacção com as 

condições práticas de implementação. Tudo aquilo que é apontado pelo autor, 

correspondendo a diferentes momentos do desenvolvimento do currículo, concebido 

este como um projecto global e unificado, reporta-se ao nível conceptual de currículo 

pedido explicitamente à escola, não obstante o maior ou menor isomorfismo entre as 

propostas planeadas e o que efectivamente se realiza, e não ao nível conceptual de 

ocultação definido por Roldão (2001). Daí que a concepção de currículo oculto de 

Pacheco (2001) seja completamente distinta da concepção de Formosinho (1991b) e 

Roldão (2001). De facto, a organização das situações de aprendizagem por parte do 

professor prende-se com a intencionalidade do que se espera fazer aprender. No que 

respeita à participação activa dos alunos, a partir do momento em que a situemos na 

interacção didáctica, estaremos a situá-la ao nível do currículo em acção, em estreita 

relação com as situações organizadas explicitamente pelo professor. Claro que as 

práticas dos alunos são constrangidas pelo currículo explícito mas também integram 

aspectos que vão para além dele, os aspectos do currículo oculto. No entanto, estes não 

se prendem directamente com a didáctica, que visa os meios de atingir as finalidades 

educativas, mas antes com a cultura. Pessoalmente, partilho da concepção de currículo 

oculto, tal como definido atrás por Formosinho (1991b) e por Roldão (2001). Nesta 

concepção, currículo oculto tem a ver com as aprendizagens que os alunos fazem mas 

que não são objecto de organização didáctica por parte do professor, já que estão 

desligadas da intencionalidade educativa explícita. Tem a ver com os valores culturais 

que, implicitamente, são veiculados pelo discurso do professor, pelos próprios manuais, 

pelas normas sociais vigentes na escola e na sala de aula, pelas conversas entre os 

alunos, pelo modo como está organizada a escola, pela cultura dos alunos, pela cultura 
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da escola, pela política de conhecimento, etc. Isto é, o currículo oculto resulta das 

experiências naturais, não planificadas, da praxis social e cultural compreendida pela 

conjunção de significados, comportamentos, crenças e atitudes, veiculados e 

apropriados no processo de socialização dos alunos no contexto escolar. 

Situando o conceito de currículo num quadro sócio-cultural, Roldão (1998) 

apresenta as tensões dialécticas do currículo escolar nas sociedades ocidentais do final 

do séc. XX: (a) a necessidade de se ajustar a mudanças sociais rapidíssimas e ao mesmo 

tempo ser um factor relevante de coesão e identidade social, (b) ser percurso de 

passagem sócio-cultural e simultaneamente percurso individual de desenvolvimento e 

crescimento e (c) a necessidade de combinar o nível da finalização e o nível da eficácia. 

Estas tensões são resolvidas de diferentes modos consoante a época e o contexto. 

Vejamos de que forma a mudança conceptual de currículo se relaciona com as 

transformações sociais operadas na escola. É compreensível que, em tempos atrás, 

numa escola destinada a um grupo restrito e homogéneo social e culturalmente, se 

concebesse o currículo como um programa, já que era esse corpo de conhecimentos, 

rígido e uniforme, que se esperava que os alunos apreendessem. Hoje em dia, a 

informação é tão vasta e em contínua actualização que tão ou mais importante do que a 

aquisição de conhecimentos será o desenvolvimento da capacidade, entre outras, de 

recolher e seleccionar a informação pertinente, de interpretar, de argumentar, ajuizar e 

tomar decisões fundamentadas. Ou seja, é através da dimensão instrumental e 

processual do currículo que contemplamos a aprendizagem da aquisição e da 

transformação da informação disponível em conhecimento. É, pois, fundamental a 

aprendizagem dos processos que capacitem as pessoas para uma aprendizagem 

permanente em toda a vida e para uma versatilidade e flexibilidade necessárias à 

resolução dos problemas inerentes às mais diversas situações profissionais. Por outro 
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lado, a massificação do ensino veio trazer à escola uma população bastante heterogénea 

e um novo desafio, o da necessidade da massificação do sucesso, apenas viável por 

meio de uma flexibilidade curricular que se adeqúe à diversidade da massa estudantil. 

Além disso, o nível de exigência relativamente à formação escolar tem de ser 

maior nos dias de hoje. Tal como afirma Roldão (2001), o desenvolvimento da 

sociedade exige uma maior qualificação de todos os níveis sociais, e a escola deverá 

preparar os alunos, não para o desempenho de uma profissão para toda para a vida, mas 

sim para serem capazes de evoluir e de mudar, já que o próprio conhecimento científico 

se encontra em permanente desactualização e renovação. Neste contexto, o currículo 

passa a ser concebido como um projecto unificador de aprendizagens, visando o 

desenvolvimento de competências, de modo a capacitar os alunos a operacionalizar e 

mobilizar os saberes, em tempo útil. O conceito de competência (Perrenoud, 1999; 

2000), enquanto mobilização de recursos cognitivos (conhecimentos, capacidades), 

enquanto “saber em uso, activo e actuante” (Roldão, 2003, p. 45), é determinante nesta 

reconceptualização curricular já que a escola só cumprirá a função social que lhe é 

inerente actualmente se o seu currículo desenvolver nos alunos competências que os 

capacitem a articular os diferentes saberes, a construir sentido ao integrar os 

conhecimentos, para a possibilidade de uso desses recursos, mediante a respectiva 

mobilização, feita de forma pertinente e no momento oportuno, de acordo com a análise 

da situação específica em causa. A instituição escolar tem, pois, de abandonar a sua 

prática de século e meio de não utilização do conhecimento, pela qual tem convertido o 

mesmo num bem inerte que não é apropriado pelos alunos—um saber escorregadio, nas 

palavras de Roldão (2003, p. 42), “cuja aquisição é percebida como marcada pela 

temporalidade de um exame ou classificação, e que parece não se destinar a sobreviver-
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lhe”—para se transformar numa instituição capaz de oferecer um currículo ‘enquanto 

lugar das competências’, usando a expressão de Roldão. 

Como vemos, são várias as condições sociais de hoje que se constituem em 

factores de mudança curricular. Mas o que marca o eixo central de mudança 

relativamente à concepção de currículo é a diversidade sócio-cultural, linguística, étnica 

e psicológica, existente, actualmente, na população escolar (Roldão, 2001; 2003). A este 

propósito, Freitas (2001) interroga-se, defendendo a flexibilização curricular: 

Podemos então perguntar-nos como é possível ter um currículo único, se nas 
nossas salas os alunos são diferentes? E alguns deles com problemas 
complicados que têm de ser geridos no contexto da sala de aula normal. . . . 
nós temos hoje uma escola inclusiva que põe problemas. Como é que vamos 
resolvê-los? Um currículo flexível pode permitir uma resposta. (Freitas, 
2001, p. 12) 

Numa escola para todos, em que se pretende que todos aprendam, tem de se 

diferenciar as actividades e as estratégias para tornar possível esse mesmo propósito e 

“tornar mais semelhante o nível de competências à saída do sistema escolar” (Roldão, 

1999, p. 28), através da construção de um currículo concebido como um percurso 

significativo e diferenciado, deixando ficar para trás um currículo concebido de forma 

uniformizada como ‘fato de tamanho único’. Um currículo uniforme apenas fará 

acentuar ainda mais as desigualdades sociais, agravando os níveis de exclusão social. 

Pelo contrário, um currículo que apela à diferenciação e à diversidade tem por base o 

reconhecimento do direito de todos os alunos a uma educação de qualidade. Esta 

questão será abordada de novo no ponto seguinte, relativo à gestão curricular. 

Para Formosinho (1991a), é também à massificação do ensino em Portugal, na 

década de 70, que se deve a substituição da disciplina de Didáctica Geral pela de 

Desenvolvimento Curricular nos vários cursos de formação dos professores e a 
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consagração desta como disciplina obrigatória nas diversas versões do modelo de 

profissionalização em serviço desde 1985, que se fez acompanhar pelo questionamento 

do modelo centralizado de gestão das escolas lançado quer pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo (1986) quer pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo 

(1987). 

A superação do paradigma normativo-prescritivo na pedagogia e do 
paradigma centralista na organização das escolas são fenómenos com uma 
fonte comum—a procura de uma maior autonomia individual e colectiva 
dos professores e das escolas, a aceitação e incentivo da diferença, o 
questionamento do papel excessivo do Estado na administração das escolas. 
A inclusão do Desenvolvimento Curricular na formação de cada professor 
pressupõe que vale a pena ensiná-lo a analisar o currículo geral da educação 
escolar e, mais detalhadamente, o nível de ensino em que vai trabalhar e 
vale a pena levá-lo a pensar e formular objectivos, seleccionar conteúdos e 
métodos que melhor sirvam a diversidade dos alunos que encontra na escola 
de massas e nas suas turmas. . . . Este currículo não é equivalente ao 
conjunto de disciplinas, pois inclui todas as actividades intencionais e 
planeadas organizadas na escola. . . . O conceito de currículo não é 
igualmente restrito ao conceito de execução de programas pois inclui 
necessariamente a tomada de decisões. (Formosinho, 1991a, p. 9) 

Em suma, o conceito de currículo acaba por estar ligado ao modelo curricular 

adoptado por uma dada opção política. Assim, a primeira concepção de currículo, 

entendido como um plano predeterminado, aponta para um modelo curricular 

centralizado e uniforme, assente num paradigma normativo-prescritivo, no qual os 

professores são encarados como meros agentes executores desse mesmo plano, 

estabelecido hierarquicamente pelas estruturas centrais. A segunda concepção de 

currículo está aberta às condições contextuais da prática curricular e, por isso mesmo, 

aponta para um modelo curricular mais descentralizado e diferenciado, no qual existe 

uma articulação entre as decisões ao nível das estruturas políticas e as decisões ao nível 

das estruturas escolares, só tornada possível com uma maior autonomia dos professores 

enquanto agentes activos na construção curricular e na adequação curricular à 
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diversidade de alunos e contextos escolares. Nesta concepção, “o currículo é uma 

prática constantemente em deliberação e em negociação” (Pacheco, 2001, p. 39) que 

contempla a interacção entre os professores e os alunos, sendo uns e outros, enquanto 

participantes curriculares, considerados não como objectos, mas sim como sujeitos 

importantes de todo o processo. 

Gestão Curricular 

Vários autores (Abrantes, 2001; Filho, 2001; Roldão, 1999) são concordantes ao 

considerar que a gestão curricular, ou seja, o processo de concretizar o currículo, tem de 

apelar a práticas de diferenciação, de adequação e de flexibilidade, para que todos os 

alunos aprendam. 

Garantir maior equidade social exige que se diferencie o currículo para 
aproximar todos dos resultados de aprendizagem pretendidos, já que o 
contrário—manter a igualdade de tratamentos uniformes para públicos 
diversos—mais não tem feito que acentuar perigosa e injustamente as mais 
graves assimetrias sociais. (Roldão, 1999, p.39, destaque no original) 

E esta gestão curricular é da responsabilidade do professor a quem compete 

decidir, planear e organizar actividades. São, pois, os professores as figuras centrais de 

toda a actividade curricular. Esta posição é partilhada por vários autores, como é o caso 

de Pacheco (2001) e Stenhouse (1984, citado em Pacheco, 2001), que defendem que o 

professor é o principal protagonista, não só da gestão curricular, mas de todo o 

desenvolvimento curricular. Stenhouse (1984, p. 197, citado por Pacheco, 2001, p. 49) 

defende mesmo que o professor deve adoptar uma atitude investigativa no seu trabalho 

profissional no sentido de “examinar com sentido crítico e sistematicamente a própria 

actividade prática”. A gestão curricular prende-se, por conseguinte, com aspectos como 

as metodologias adoptadas, as práticas pedagógicas conduzidas, a natureza das 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 173 

actividades de aprendizagem desenvolvidas, e ainda os saberes dos alunos. É ao 

professor que compete articular o currículo nacional com as situações particulares 

concretas em que o mesmo é implementado, e é nesta articulação que reside a 

adequação curricular. Os professores deverão, portanto, reconceptualizar o currículo 

nacional em termos de um projecto curricular de escola, e no âmbito deste, definir um 

projecto curricular de turma contextualizado e personalizado. O projecto curricular de 

turma, ou projecto didáctico, é, segundo Pacheco (2001), um microssistema curricular 

que tem por contexto a sala de aula. 

Mesmo o professor que encara o currículo como um mero programa a ser 

cumprido, e que se vê portanto como executor de currículo, cada vez que decide o modo 

como vai organizar a sua aula para dar cumprimento a determinados conteúdos 

programáticos, está a fazer currículo, tenha este as características que tiver, uma vez que 

aquelas decisões são efectivamente decisões curriculares. “O currículo é, contudo, e 

principalmente, aquilo que os professores fizerem dele.” (Roldão, 1999, p. 21). Já 

Stenhouse (1981), ao defender o modelo curricular de processo, referia que a maior 

fraqueza deste modelo era o facto de se apoiar totalmente na qualidade do professor, 

mas que essa era também a sua maior força. É através do processo de gestão curricular, 

e pela acção mediadora do professor, que o currículo formal ou oficial, enquanto 

proposta corporizada no currículo, se torna currículo real, enquanto concretização pelos 

alunos das aprendizagens esperadas. Torna-se, pois, imprescindível atender a esta 

relação entre intenção e realidade, ou seja, atender à ligação entre a teoria e a prática do 

currículo, atender às condições do desenvolvimento do currículo. 

Segundo Sacristán (1991/2000), o professor é o mediador entre o currículo 

estabelecido e os alunos, sendo portanto e sempre um agente activo no desenvolvimento 

curricular. Do entendimento do currículo como construção social na prática, decorre a 
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acepção do poder transformador dos professores seja para enriquecer, seja para 

empobrecer as propostas originais. A autonomia dos professores corresponde à margem 

de actuação que estes dispõem na concretização do currículo e manifesta-se nas 

decisões tomadas em relação aos conteúdos abordados, na ênfase colocada neste ou 

noutro conteúdo, nas estratégias de ensino adoptadas, nas tarefas apresentadas aos 

alunos, na adequação curricular à diversidade dos alunos. Daí que possamos considerar 

que a autonomia é inerente à profissão do professor, faça este um maior ou menor uso 

dela e seja qual for o grau de controle exterior. “O professor executor de directrizes é 

um professor desprofissionalizado” (Sacristán, 1991/2000, p. 169). De acordo com este 

autor, a limitação da autonomia dos professores reside mais na sua formação e 

capacidade do que nos condicionamentos externos. Aliás, tal como é apontado por 

Vieira (2001), a escola e os professores sempre dispuseram de uma autonomia relativa 

com a qual contornaram os constrangimentos que lhes eram impostos, nos mais 

variados contextos e situações. Cabe, pois, aos professores tomar nas suas mãos a 

autonomia que lhes compete. Não pode ser ditada externamente por ofícios 

administrativos. 

Ninguém nos dá a autonomia, somos nós que a conquistamos. O que é 
próprio do poder, seja ele qual for, é impor a uniformidade dos 
comportamentos, normalizar, dar normas. 
Ora isso é próprio das morais e não ganhamos nada se nos limitarmos a 
criticar as morais quando elas desempenham o seu papel “técnico” de 
repetição. Situar-me eticamente consiste em, fundado consistentemente 
nessa crítica, transcender e transgredir, se for caso disso, as morais. . . . um 
verdadeiro educador assume inteiramente o princípio da autonomia em 
todas as suas acções. (Rosa, 2001. p. 23) 

Também para Stenhouse (1984, citado em Pacheco, 2001), o conceito de 

profissionalismo dos professores tem relação com a autonomia das decisões dos 

mesmos, aquando da sua intervenção no processo didáctico. Contudo, a autonomia dos 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 175 

professores nunca é total pois não são eles que seleccionam as suas condições de 

trabalho e, portanto, a sua prática está condicionada social e institucionalmente: as suas 

decisões são tomadas no contexto de uma instituição que tem determinadas normas de 

funcionamento. “Ao falar de esquemas de decisão nos professores é preciso lembrar 

essas referências para não cair no puro idealismo, já que suas ações fazem parte de uma 

prática social” (Sacristán, 1991/2000, p. 167). 

Assim, os diferentes papéis que poderão ser assumidos pelos professores no que 

respeita à sua participação nas decisões curriculares situam-se numa linha contínua que 

vai desde o papel passivo de mero executor até ao papel criativo de um profissional 

crítico que utiliza a sua autonomia. No entanto, os dois extremos deste continuum não 

correspondem a uma realidade efectiva. De facto, tal como é apontado por Sacristán 

(1991/2000), se bem que o papel de executor corresponda a uma opção política, esta 

traduz-se numa ficção à qual se quer submeter o professor, já que este é sempre um 

intérprete do currículo prescrito; por outro lado, tal como referido atrás, o professor 

nunca decide, totalmente, o que vem a ser a sua prática, dados os condicionalismos 

institucionais. O autor diz ser difícil conceber nos sistemas educativos organizados um 

papel de puro criador do currículo. 

Por muito controlada, rigidamente estruturada, ou por muito tecnificada que 
uma proposta de currículo seja, o professor é o último árbitro de sua 
aplicação nas aulas. . . . Embora se preveja para o professor o puro papel de 
executor do currículo, ou o de mero transmissor das mensagens que contém, 
ou inclusive reconhecendo o valor de alguém que o desenvolva com certo 
grau de contribuição pessoal, a figura do docente é básica, daí que hoje se 
proponha a inovação de programas ligada à participação dos professores nos 
mesmos, mais do que lhes prever o papel de meros consumidores, que não 
serão em sentido estrito em nenhum caso, pois a implantação de qualquer 
currículo passa pelo crivo da interpretação dos profissionais do ensino. . . . 
Mais do que ver o professor como um mero aplicador ou um obstrutor em 
potência das diretrizes curriculares, é preciso concebê-lo como agente ativo 
cujo papel consiste mais em adaptar do que em adoptar tal proposta, na 
expressão de Doyle. (Sacristán, 1991/2000, pp. 175-6, destaque no original) 
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A opção política, que prevê uma menor ou maior autonomia dos professores no 

desenvolvimento curricular, configurando, desse modo, um modelo profissionalizador, 

prende-se com a maior ou menor centralização do planeamento e das decisões 

curriculares. Esta questão é objecto de discussão e de controvérsia, existindo autores 

que defendem diferentes teses neste domínio. 

Freitas (1988) contesta a excessiva centralização do Ministério da Educação 

português vigente até aos anos 80, mas defende a centralização da organização 

curricular, apoiada no trabalho de centros regionais, apontando como exemplo a evitar a 

descentralização curricular do Reino Unido que, no entender do autor, se revelou 

gravosa para os alunos. Este autor denota uma evolução das suas ideias: neste 

documento de 1988, o professor é considerado apenas como o último executor de todo o 

plano, existindo, portanto, responsabilidades a partilhar, e em Freitas (2001), o 

professor é visto como um agente autónomo e responsável pela criação de currículo. 

Formosinho (1991c), por sua vez, admite que alguns conteúdos do saber possam ser 

definidos centralmente mas defende que, a nível de escola, os mesmos devam ser 

ajustados às necessidades dos alunos concretos e aprofundados de diferentes modos. 

“Só um currículo planeado em parte na escola pelo professor, opcional, flexível e aberto 

e com objectivos em si mesmo pode ser adequado à variedade de alunos da escola 

unificada” (Formosinho, 1991c, p. 267). Sacristán (1991/2000) defende uma posição 

intermédia em que as decisões curriculares são compartilhadas entre os governos locais, 

os professores e até os pais e os alunos e aponta o exemplo dos países com tradições de 

descentralização (como é o caso da Inglaterra e da Noruega) que, neste momento, se 

aproximam de posições mais centralizadoras, e dos países com sistemas centralizados 

que, actualmente, procedem a uma progressiva descentralização. Posição similar é a de 
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Abrantes (2001) que defende a flexibilização curricular balizada por um currículo 

nacional. 

Pacheco (2001) faz referência ao modelo de desenvolvimento curricular centrado 

na situação, fundamentado na teoria crítica curricular, que, partindo da ideia “que as 

pessoas, quando participam em factos e organizações, podem aprender a colaborar e a 

modificá-las” (p. 141), propõe o currículo construído pelos professores e alunos, “cuja 

elaboração e realização depende da interacção no contexto da escola e sala de aula” (p. 

141). Neste modelo, a estrutura curricular não contempla diferentes fases de 

desenvolvimento do currículo21, já que as respectivas decisões—“análise da situação 

existente; formulação das finalidades; elaboração, nas escolas, dos programas; aplicação 

e interpretação dos programas; avaliação do funcionamento” (p. 141)—são tomadas nas 

escolas, descentralizadamente. 

Sacristán (1991/2000) propõe um modelo, com várias fases ou níveis, explicativo 

do currículo, enquanto objecto social e histórico construído na confluência de múltiplas 

práticas, que é particularmente adequado para uma estrutura de gestão centralizada cujo 

fluxo de influências se faz numa direcção vertical descendente: (a) currículo prescrito22 

(orientação, sancionada pela administração central, do que deve ser o conteúdo do 

sistema educativo); (b) currículo apresentado aos professores (meios, entre os quais, os 

manuais, que traduzem para os professores o significado do currículo prescrito); (c) 

currículo interpretado pelos professores (planificações feitas pelos professores, seja 

mentalmente ou por escrito); (d) currículo em acção (prática real das propostas 

curriculares); (e) currículo realizado (efeitos da prática); e (f) currículo avaliado 

177                                                
21 Estas fases são explicitadas a seguir, na descrição do modelo proposto por Sacristán (1991/2000). 
22 Currículo oficial, formal, estabelecido são outras designações de currículo prescrito, já utilizadas atrás 
na presente dissertação. 
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(impõe critérios para o ensino do professor e para a aprendizagem dos alunos; controle 

do saber inerente à função social estratificadora da educação). 

Poderemos, igualmente, conceber a prescrição curricular no âmbito de uma 

estrutura menos centralizada. Tal como é citado em Pacheco (2001, p. 75), a 

“legitimidade da administração central para prescrever o currículo não pode ser 

questionada a partir do momento em que seja adoptada uma perspectiva processual, 

dinâmica e aberta quanto ao seu desenvolvimento”. Nesta perspectiva, a prescrição não 

é entendida num sentido de determinismo absoluto mas sim no sentido de orientação 

dos princípios gerais de acção educativa (com base em critérios culturais, sociais, 

económicos, etc.) e do conteúdo do sistema educativo. 

No que respeita ao currículo apresentado aos professores, há a referir que, na 

maior parte das vezes, os manuais têm um papel que ultrapassa o estatuto de recurso a 

ser usado pelo professor e pelos alunos: acabam por sustentar toda a prática pedagógica 

dos professores, enfatizando uns aspectos e não outros, sugerindo exercícios e 

actividades condicionadores dos processos de aprendizagem, estabelecendo critérios de 

avaliação, etc. (Sacristán, 1991/2000). Quanto mais dependentes estiverem os 

professores do consumo dos manuais, em detrimento do uso complementar de outros 

materiais didácticos e da sua capacidade de decisão no que respeita à elaboração e 

selecção de tarefas, menor será a sua autonomia profissional. Além de que nenhum 

material poderá, a priori, conter todas as decisões pedagógicas adequadas à realidade 

particular dos alunos concretos com que o professor trabalha. Daí a importância vital do 

papel do professor no desenvolvimento curricular. Um professor criativo não é apenas 

aquele que procura novas tarefas ou as realiza de modo pessoal, é também o que possui 

os fundamentos das tarefas que concretiza. O papel de decisor e gestor de currículo 

passa pela criação e transformação dos contextos educacionais. 
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Relativamente ao currículo interpretado pelos professores, Pacheco (2001) refere 

dois modelos de planificação: por objectivos e processual. O modelo por objectivos, 

proposto por Tyler (1949), é um modelo linear, prescritivo, baseado numa perspectiva 

tecnicista, determinada pelos objectivos comportamentais. Pacheco (2001) aponta 

resultados de investigação que evidenciam que os professores, na prática, não seguem 

este modelo, valorizando, sobretudo, na planificação, os conteúdos e as estratégias e 

actividades a desenvolver. Ou seja, os professores adoptam planos, que tanto se podem 

concretizar em esquemas escritos como em estratégias mentais, com um carácter aberto 

e flexível de forma a adaptar-se ao processo dinâmico de aprendizagem dos alunos. O 

autor engloba na planificação do docente tanto as decisões pré-activas, tomadas a longo 

prazo e envolvendo a reflexão, como as decisões interactivas, tomadas no decurso da 

interacção didáctica, as quais parecem depender de rotinas desenvolvidas pelo professor 

em experiências anteriores, dada a sua imediaticidade. 

De acordo com Sacristán (1991/2000), o triângulo de forças da praxis pedagógica 

consiste nos significados e usos práticos do professor, nas condições da prática e nas 

novas ideias. Para o autor, é importante que as novas propostas curriculares criem no 

professor dissonância e dilemas práticos com vias possíveis de solução pelas quais 

desenvolva processos de deliberação, ao invés de indicar caminhos fechados. 

A questão central num projecto de inovação escolar é o de saber como 
desencadear o processo e que mecanismos de regulação utilizar. A falência 
dos modelos de racionalidade técnica e as dificuldades dos modelos de 
racionalidade crítica em coexistirem com práticas centralizantes abrem 
espaço aos modelos de racionalidade prática, fundamentados nos 
pressupostos reflexão-em-acção, deliberação da prática e investigação-
acção. (Pacheco, 2001, p. 256) 
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Componentes do Currículo 

Segundo D’Ambrosio (1994a), o currículo possui três componentes 

interrelacionados: objectivos, conteúdos e métodos. O autor considera que só fará 

sentido introduzir alterações num dos seus componentes se também forem alterados 

correlativamente os outros dois. Pacheco (2001) considera os seguintes elementos 

nucleares do currículo: objectivos, conteúdos, actividades, recursos e avaliação. De 

acordo com Machado e Gonçalves (1991), o currículo inclui os seguintes componentes: 

objectivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Será esta a classificação que irei adoptar 

na presente subsecção. Tal como D’Ambrosio, também estes autores encaram os 

componentes do currículo como sendo interdependentes, defendendo a sua integração 

para garantir o efeito holístico do currículo. Claro que subjacente a esta especificação de 

componentes curriculares está uma concepção lata de currículo e não uma concepção 

restrita de identificação do mesmo com apenas um (ou pouco mais) dos componentes 

aqui considerados. 

Pacheco (2001) reforça o carácter global e unitário do desenvolvimento curricular, 

rejeitando a ideia de existência das dicotomias propostas pela concepção curricular de 

plano e produto: currículo/instrução ou design/implementação. O autor fundamenta a 

sua perspectiva com o facto de o planeamento e a respectiva implementação 

constituírem dois empreendimentos dinâmicos e relacionados entre si que, embora 

correspondendo a momentos diferentes, expressam a mesma realidade. Ao distinguir as 

noções de currículo e de desenvolvimento curricular, associando o currículo ao projecto 

formativo num contexto educacional definido e o desenvolvimento curricular ao seu 

processo de construção (englobando a concepção, implementação e avaliação), Pacheco 

(2001) caracteriza o desenvolvimento curricular como um processo complexo e 
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dinâmico pelo qual é estabelecida uma ponte entre a intenção (o projecto 

socioeducativo) e a realidade (projecto didáctico). 

Objectivos 

Os objectivos definem o que se pretende que os alunos aprendam, exprimindo, 

portanto, uma intenção e também uma mudança dos aprendentes quer ao nível de 

aquisição de uma nova capacidade quer ao nível de desenvolvimento de uma 

capacidade já existente (Pacheco, Alves, Morgado e Viana, 1999). No que se refere à 

operacionalização dos objectivos, é possível identificar três concepções diferentes: (a) 

objectivos como processo finalizado concebidos como comportamentos (condutas 

formais em relação aos conteúdos programáticos), que pressupõe um modelo 

tecnológico e utilitarista de ensino traduzido na chamada ‘pedagogia por objectivos’, 

visando a eficiência do ensino medida através do produto/resultado alcançado pelo 

aluno; (b) objectivos como processo aberto, descritores de uma situação educativa 

evocadora de diversas aprendizagens, prevendo comportamentos dos alunos em função 

do contexto em que ocorrem e não em função de resultados, já que se admite que estes 

sejam diferentes do previsto inicialmente; e (c) objectivos como princípio de 

procedimento, visando a clarificação das condições contextuais e funcionais em que 

deve ocorrer o processo de ensino/aprendizagem, e podendo surgir no âmbito dos 

contextos racional (apela para os princípios da actividade, da realidade, etc.), 

epistemológico (refere-se à natureza dos temas a abordar) ou didáctico (aplica o método 

de investigação, promove as discussões entre os alunos, etc.) (Pacheco et al., 1999). 

Estas concepções prendem-se com a própria concepção de currículo. Assim, uma 

concepção formal de currículo como um produto previamente planificado encarará os 

objectivos, no âmbito desse processo linear, como comportamentos mensuráveis. Este 
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modelo curricular é muitas vezes designado como modelo industrial ou de produção já 

que o seu sucesso é medido pelo grau com que os resultados de aprendizagem se 

igualam ao previsto inicialmente (Lawton, 1981). Partilham esta concepção—objectivos 

como processo finalizado—autores como Bobbit, Tyler (1949) e Taba (1962) que 

enfatizaram a importância dos objectivos educativos específicos, e Benjamim Bloom 

que, ao operacionalizar declarações gerais, construiu uma taxionomia de objectivos do 

domínio cognitivo, bem como uma taxionomia de objectivos do domínio afectivo, um 

pouco mais tarde, em 1964, em conjunto com Krathwohl e Masia (Eisner, 1991). São 

muitos os aspectos que poderemos questionar nesta perspectiva: a rigidez de um ensino 

mecanicista e atomizado, a trivialidade de grande parte dos comportamentos 

mensuráveis, a determinação prévia dos resultados de aprendizagem, a valorização de 

uma prática de memorização dos factos medida através de testes. Eisner (1991) 

questiona, num artigo escrito em 1967, esta perspectiva identificada no mesmo como a 

teoria do currículo: 

Apresentei quatro limitações significativas da teoria do currículo, no que se 
refere aos objectivos. Primeiro não acentuou que não se podem fazer 
previsões de resultados educativos com exactidão. Segundo, não discutiu as 
formas em que a matéria afecta a precisão com que se estabelecem 
objectivos. Terceiro, confundiu o uso dos objectivos, considerando-os como 
um instrumento de medição, quando em algumas áreas não se podem 
utilizar como critério para estabelecer um juízo. Quarto, não se fez a 
distinção entre a exigência lógica de relacionar os meios com os fins e as 
condições psicológicas úteis para a construção dos curricula. (Eisner, 1991, 
p.187) 

Uma concepção de currículo como projecto e processo tenderá a olhar os 

objectivos como processo aberto e como princípio de procedimento uma vez que 

pressupõe a intencionalidade da promoção da (a) implicação pessoal dos alunos nas 

tarefas realizadas, (b) familiarização com as normas e valores sociais conducente a uma 
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maior interpretação do meio social e (c) compreensão dos sistemas de pensamento de 

uma cultura conducente à capacidade de relacionar e ajuizar. 

Conteúdos 

Os conteúdos abarcam, segundo Pacheco, Paraskeva e Morgado (1999), não só os 

conhecimentos mas também os comportamentos, valores, atitudes e habilidades de 

pensamento que se espera que os alunos alcancem numa dada etapa de escolarização. 

Tal é também o entendimento de Sacristán (1991/2000) no que se refere à escolaridade 

obrigatória já que o currículo da mesma reflecte um projecto educativo globalizador. O 

autor refere que nos níveis educativos posteriores ao obrigatório, os conteúdos, 

geralmente, restringem-se aos conhecimentos disciplinares. 

Segundo o ponto de vista sociológico de Bourdieu e Passeron (1970, referidos por 

Postic, 1982/1990) o sistema escolar reproduz a sociedade que o produziu, sendo 

portanto legitimado na transmissão de conteúdo que (re)produz. De acordo com os 

autores, a função escolar de reprodução cultural contribui para a reprodução social, isto 

é, para a propagação das relações entre os grupos e classes. Por um lado, o currículo 

pode ser um instrumento de exclusão de alunos: os currículos dominantes são, 

usualmente, uniformes, pedindo a todos o que só poucos conseguem cumprir. Por outro 

lado, os procedimentos de ensino dos conteúdos fazem implicitamente apelo à base 

cultural dos alunos, sendo que a cultura académica tradicional não é a dominante na 

cultura das classes populares que, genuinamente, incorpora, entre outras, a cultura 

manual. Para Pacheco (2001), o professor é um factor de ideologização do currículo, 

sendo um elemento activo da reprodução social, se tomar um papel passivo e 

controlado, ou da transformação social, se for problematizador e crítico. Assim, é o 

professor que, reflectindo um conjunto de opções culturais, políticas e económicas, 
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filtra e modela o currículo, através dessas mesmas opções, no momento da sua 

concretização. 

Sacristán (1991/2000), por sua vez, lembra que o currículo, enquanto projecto 

cultural e de socialização, não é neutro, reflectindo o conflito entre os interesses dentro 

da sociedade e os valores dominantes regentes dos processos educativos. Sendo a 

cultura formada pelos sistemas de valores, normas, formas de comportamento, usos e 

costumes dos indivíduos de uma dada sociedade, grupo ou comunidade, ela determina, 

curricularmente, as orientações dos conteúdos de ensino. Segundo o autor, uma 

perspectiva antropológica encara o currículo como um mapa representativo da cultura, 

posição esta que conduz à necessidade de um currículo complexo, dada a diversidade de 

facetas que a cultura exterior à escola apresenta: (a) sistemas de conhecimento, (b) 

linguagens e sistemas de comunicação, (c) formas de expressão estética, (d) sistema 

económico, (e) estrutura social, (f) sistemas de governo, (g) sistemas de valores, (h) 

história e (i) sistemas para a própria sobrevivência e para a transmissão. Sacristán 

(1991/2000) refere, ainda, que a dissociação entre a cultura escolar do currículo e a dos 

meios exteriores tem tendência a aumentar à medida que o estímulo cultural fora da 

escola se torna mais amplo, atractivo e penetrante, deixando a primeira cada vez mais 

obsoleta. Daí que o autor defenda que um dos desafios da escola é oferecer um outro 

sentido de cultura de forma a ligar-se melhor à cultura exterior através de métodos mais 

atractivos que recuperem para o âmbito escolar os meios existentes fora dele. No 

entanto, nunca a escola deverá renunciar a ser um instrumento cultural: para Sacristán 

(1991/2000), os modelos educativos que fogem dos conteúdos para se justificarem nos 

processos acabam por ser propostas vazias. 

Os conteúdos podem estar organizados de diferentes modos: (a) por áreas 

pluridisciplinares de ensino (visa a integração da aprendizagem por áreas de saber 
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através da interligação de conteúdos abrangentes); (b) por disciplinas (apesar de 

corresponder à estruturação curricular usual, tem sofrido críticas por parcelar o 

conhecimento e por dificultar uma compreensão global da realidade, a relacionação dos 

conteúdos com os interesses dos alunos e a aplicação do conhecimento); (c) por núcleos 

temáticos (visa a interligação dos conteúdos com as experiências e vivências dos alunos 

por meio de uma abrangência inter-e-pluridisciplinar; e (d) por projectos de trabalho 

(visa a centralização nos interesses dos alunos; são os alunos que conduzem o trabalho 

de relacionar as fontes de informação com os procedimentos de compreensão e de 

aplicação de um sentido de globalização). De acordo com Sacristán (1991/2000), a 

forma de organização dos conteúdos constitui um dos códigos do currículo, sendo 

possível distinguir, fundamentalmente, dois códigos: o mosaico (correspondente à 

justaposição das disciplinas sem esforço de relação entre os conteúdos) e o integrado 

(no qual os conteúdos são relacionados uns com os outros de forma aberta, visando 

estruturas de conhecimento que integrem as diversas facetas da cultura). Para este autor, 

existem diferentes designações de organização de conteúdos, de acordo com os 

diferentes autores ou movimentos pedagógicos, que se reportam ao mesmo código, o 

integrado: unidades didácticas, centros de interesse, projectos de aprendizagem, núcleos 

interdisciplinares, módulos curriculares, etc. 

Efectivamente, tem sido o código de mosaico que tem predominado nas práticas 

curriculares. É de referir que a investigação científica cada vez mais tem vindo a 

abandonar a lógica disciplinar uma vez que a abordagem das diversas problemáticas 

implica o questionamento de realidades que se apresentam como complexas, globais e 

dinâmicas, só possível pela prática da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e 

da transdisciplinaridade. Por conseguinte, a organização do conhecimento por 
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disciplinas, instituída no século XIX, está presentemente a ser posta em causa pela 

investigação científica mas tal não se verificou nos sistemas de ensino. 

Segundo Sacristán (1986, citado em Pacheco et al., 1999), a prática educativa tem 

seguido a tradição de tratar rápida e superficialmente uma enorme extensão de 

conteúdos ao invés de tratar de forma aprofundada os conteúdos que se revelem mais 

significativos e formativos. No que respeita à ordenação e sequencialização dos 

conteúdos, este autor identifica três critérios para o fazer: (a) lógica das conexões e 

dependência entre elementos de uma matéria, conduzindo a uma sequência linear, 

dominante nos métodos expositivos; (b) agrupamentos relacionados com interesses dos 

alunos ou problemas que conduzam a investigações, congregando conteúdos de uma ou 

mais áreas, sendo característicos de uma organização curricular por projectos; e (c) 

resposta a problemas ou interesses sociais relevantes. Hernández e Ventura (1996/1998) 

concebem, no âmbito de uma organização do currículo por projectos de trabalho, a 

ligação em espiral entre as diversas fontes e problemas em torno de estruturas de 

conhecimento que, deste modo, vão sendo desenvolvidas em diferentes níveis de 

complexidade. 

Estratégias 

A estratégia de ensino é definida por Pacheco e Flores (1999, p. 159) “como uma 

organização de uma actuação dentro de um processo pedagógico bem definido, 

obedecendo a objectivos previamente determinados e tendo em consideração as 

características da realidade a que se aplica e os recursos de que se dispõe”. Segundo os 

autores, a estratégia de ensino implica a opção por um modelo de ensino que 

consubstancia um modo de intervir através de métodos e técnicas, os quais dão origem a 

um dado estilo de ensino.  
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O método é o caminho seguido para alcançar uma meta proposta, indicando 

aspectos gerais da acção, e a técnica é um recurso didáctico específico a concretizar no 

momento da aula, isto é, dita o modo como percorrer esse caminho. Apesar de 

reconhecerem a dificuldade em classificar os métodos de ensino, Pacheco e Flores 

(1999) distinguem os seguintes: (a) centrados no professor, recorrendo à técnica 

expositiva; (b) centrados no aluno, baseados no processo de auto-descoberta; (c) 

interactivos, baseados na discussão em grupo; e (d) baseados na experiência, 

caracterizados pelo contacto directo dos alunos com o objecto de estudo. 

No que respeita aos estilos de ensino, é possível distinguir três linhas de liderança 

do professor: (a) autoritária, instituindo uma relação distante e vertical com os alunos; 

(b) democrática, instituindo uma relação horizontal com os alunos através da discussão 

e negociação, não esquecendo, porém, a clara distinção entre os papéis e funções que 

professor e alunos assumem; e (c) permissiva, não assumindo o controlo da turma. A 

teoria crítica, enquanto teoria curricular, aponta para um estilo de docência 

caracterizado por uma linha de liderança democrática, pela qual se estabelece uma 

relação dialógica entre professor e aluno, e para uma visão do conhecimento como uma 

construção social. De acordo com Sacristán (1991/2000), a dimensão epistemológica 

tem um papel decisivo na determinação dos estilos de ensino, isto é, as perspectivas do 

professor relativamente ao conhecimento e à verdade, ao modo como aquele é validado, 

como se relaciona com a experiência dos alunos, vão influenciar os seus métodos 

pedagógicos no que respeita à tolerância ou não dos erros dos alunos, ao incentivo ou 

não de busca de diferentes caminhos. Os estilos de docência têm continuidade ao longo 

do tempo, sem grandes rupturas, e as mudanças nos mesmos fazem-se de forma 

evolutiva e não de forma abrupta. 
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Não pode ser de outra forma se pensamos que . . . o professor tem que fazer 
corresponder os esquemas teóricos—aglomerados mais ou menos 
estruturados de crenças e valores—que, para ele, legitimam essas práticas, 
ao mesmo tempo que se produzem readaptações da identidade ou 
autoconceito profissional. (Sacristán, 1991/2000, p. 216) 

Os estilos de ensino dos professores podem ser analisados através das tarefas 

formais que são pensadas e estruturadas institucionalmente para atingir as finalidades da 

escola e do currículo. Nesta linha, Sacristán (1991/2000) defende que é através das 

tarefas e do modo como se relacionam umas com as outras que se analisa o significado 

da prática e do currículo na acção. Para este autor, a tarefa tem uma ordem interna, 

obedecendo a um esquema de actuação prático, e uma unidade interna que a torna 

identificável e diferenciável de outras tarefas. 

Uma tarefa tem um significado pessoal e social complexo, por seu conteúdo, 
pelas pautas de comportamento que exige, pelas relações sociais que 
fomenta, pelos valores ocultos que possui, etc. Daí que a estrutura de tarefas 
para concretizar o currículo seja, ao mesmo tempo, uma estrutura de 
socialização mais ampla dos indivíduos, tanto dos alunos como dos 
professores. (Sacristán, 1991/2000, p. 212) 

A tarefa sugere ao aluno quais os padrões de conduta e as atitudes que obtêm mais 

sucesso na escola, sugere-lhe como executar o trabalho, com quem fazê-lo, o que se 

espera dele, o que é mais valorizado. A tarefa tem, pois, um poder organizador e 

estruturador da conduta quer dos professores quer dos alunos: é um elemento 

configurador da prática profissional dos professores e é simultaneamente um elemento 

mediador da aprendizagem dos alunos. Daí que a existência de estilos de ensino 

diferenciados seja indicada pela diferenciação de tarefas. 

O sistema educativo, como cultura de usos e comportamentos, tem, 
precisamente, continuidade por meio das tarefas bastante homogéneas que 
nele se praticam. . . . Por isso, a prática de ensino é estável ao longo do 
tempo. Certamente, o papel reprodutor do sistema educativo reside, em boa 
medida, na constância de uma série de padrões de comportamento . . . 
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condições que contribuem para configurar atividades, formas de pensar e 
atitudes. Os estilos didáticos reproduzem, dessa forma, uma prática 
profissional e através desta os condicionamentos que dão significado ao 
currículo. . . . A prática do ensino mostrou uma continuidade histórica 
assombrosa, e a persistência do esqueleto que a articula—as tarefas—tem 
muito a ver com isso. (Sacristán, 1991/2000, p. 216) 

Pacheco e Flores (1999) distinguem quatro grupos de modelos de ensino: (a) de 

processamento de informação, pressupondo a centralização do currículo nos conteúdos 

através de uma técnica expositiva; (b) pessoais, centrando o currículo no aluno e no seu 

desenvolvimento individual; (c) sociais, valorizando as relações interpessoais; e (d) 

comportamentais, fundamentando-se no behaviorismo, pelo qual se pressupõe a 

modificação do comportamento do aluno através do controlo e estímulo das suas 

condutas formais. Uma outra distinção é-nos apresentada por Pope e King (1981, 

referidos por Sacristán, 1991/2000), contemplando não apenas a dimensão psicológica 

mas também a epistemológica: (a) tradicionalismo cultural, enfatizando a transmissão 

de um valor absoluto do conhecimento aos alunos e tendo por base a teoria psicológica 

do condutismo; (b) romantismo, ressaltando a importância de um ambiente adequado 

para o desenvolvimento per si do indivíduo, em consonância com o idealismo 

filosófico, que considera o espírito como realidade última, e com a negação da 

transmissão cultural; (c) educação progressiva, enfatizando o conflito cognitivo 

decorrente da experienciação e da interacção com o meio e tendo por base o 

construtivismo; e (d) desescolarização, considerando impossível a regeneração da 

escola com base na falta de relevância dos saberes escolares para os alunos. 

Os princípios metodológicos adoptados pelo professor irão influenciar de forma 

significativa as decisões que este tomar relativamente aos objectivos, aos conteúdos, à 

metodologia, à avaliação. Coll (1987, citado em Pacheco e Flores, 1999) apresenta três 

princípios: (a) individualização, o que, numa lógica curricular, pressupõe a 
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diversificação de planos curriculares no contexto da relação do currículo prescrito com 

o currículo real; (b) concepção construtivista da aprendizagem, o que implica que se 

criem condições para que o aluno se assuma como um sujeito do processo didáctico, 

nomeadamente pela consideração da sua zona de desenvolvimento proximal (conceito 

vygotskiano); e (c) globalização, que traduz a ideia de uma aprendizagem integrada e 

significativa, promotora da sua transferência e funcionalidade. 

A propósito da globalização, Morin (2001) defende o ensino de um conhecimento 

pertinente, isto é, um conhecimento não compartimentado, capaz de situar as 

informações num contexto e de ligar as partes com o todo. Na sua perspectiva, o todo é 

constituído pelas interacções entre as partes, e por sua vez, o todo vai retroagir sobre as 

partes. O autor refere ainda que o conhecimento tem de se referir ao global, entendido 

como a situação do nosso planeta onde os acidentes locais têm repercussão no conjunto 

do planeta, e vice-versa, as acções conjuntas têm repercussão nos acidentes locais. Sem 

este conhecimento pertinente, perde-se de vista os problemas globais e os problemas 

fundamentais, conclui Morin (2001). Também Hernández e Ventura (1996/1998) 

defendem este princípio da globalização, no que respeita à organização dos saberes: 

É, portanto, o tema ou o problema o que reclama a convergência de 
conhecimentos. Sua função articuladora é a de estabelecer relações 
compreensivas, que possibilitem novas convergências geradoras. É, 
definitivamente, mais do que uma atitude interdisciplinar ou 
transdisciplinar, uma posição que pretende promover o desenvolvimento de 
um conhecimento relacional como atitude compreensiva das complexidades 
do próprio conhecimento humano. (Hernández e Ventura, 1996/1998, p. 47) 

O princípio da globalização pode estar presente em qualquer das modalidades 

curriculares de organização dos conteúdos— áreas pluridisciplinares de ensino, 

disciplinas, núcleos temáticos ou projectos. No caso da organização curricular por 

disciplinas, torna-se mais difícil adoptar este princípio já que o conhecimento se 
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encontra, institucionalmente, dividido em parcelas, o que, na visão de Sacristán 

(1991/2000) corresponde a uma taylorização do currículo que tem conduzido os 

professores a perder a competência de interrelacionar os conhecimentos de modo a 

terem sentido para os alunos. Este princípio é defendido igualmente por Figueiredo 

(2001) ao propor uma reconciliação entre conteúdos e contextos que conduza à 

afirmação de um novo paradigma. 

A compartimentação do saber torna possível compreender uma coisa de 
cada vez, mas simultaneamente nega contextos. Ora, num oceano imenso de 
informação, aquilo a que prestamos atenção é aos contextos e, em larga 
medida, são os contextos que oferecem estrutura. A grande preocupação das 
escolas mecanicistas do presente tem sido compartimentar o saber, em vez 
de oferecer contextos que permitam compreender um mundo de diversidade. 
(Figueiredo, 2001, p. 79) 

A viabilização do princípio da globalização passa pelo desenvolvimento da 

competência de colaborar no seio da equipa docente. No entanto, para que este princípio 

seja assumido pelos alunos, no que respeita ao desenvolvimento da sua competência de 

relacionar os diferentes saberes, é importante que os mesmos tenham um papel 

primordial na organização da informação. Por exemplo, consideremos uma situação em 

que os professores definem núcleos temáticos e decidem trabalhar em equipa, dirigindo 

a leccionação dos conteúdos de cada uma das disciplinas para um mesmo tema 

acordado. As conexões existentes entre os vários conteúdos disciplinares no âmbito do 

tema estudado podem ser claras para os professores mas não para os alunos se toda a 

organização da informação for conduzida pelos professores e se essa mesma informação 

for apresentada de forma fragmentada, disciplinarmente. Neste caso, os professores 

esperam que os alunos compreendam as ligações implícitas, esperam que eles 

relacionem o que lhes é oferecido fragmentado, mas efectivamente, não existe uma 

garantia de que o sentido relacional proposto aos alunos lhes seja significativo. Daí que 
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Hernández e Ventura (1996/1998) considerem que a organização curricular por 

projectos, ao enfatizar a participação dos alunos na escolha e selecção dos temas, bem 

como na pesquisa e organização da informação, é uma modalidade que ilustra o 

princípio de globalização entendida, não como somatório de matérias ou como 

decorrente da conjunção de diferentes disciplinas, mas sim como “estrutura psicológica 

de aprendizagem”, pela qual se estabelecem as “relações entre as diferentes fontes e 

procedimentos para abordar a informação” (p. 57). Sacristán (1991/2000) aponta a 

organização por áreas como forma de proporcionar uma aprendizagem significativa e 

globalizante, o que, para o autor, é fundamental nos níveis de escolaridade obrigatória: 

A área permite buscar estruturas unificadoras de conteúdos diversificados. . 
. . Não podemos esperar que o aluno por sua conta integre conhecimentos 
dispersos adquiridos com professores diferentes, sob metodologias 
diferenciadas, com exigências acadêmicas peculiares, avaliados 
separadamente. A falta de uma cultura integrada nos alunos que 
permaneceram longo tempo na instituição escolar é o reflexo de um 
aprendizado adquirido em parcelas estanques sem relação recíproca. Isso se 
traduz numa aprendizagem válida para responder às exigências e ritos da 
instituição escolar, mas não para obter visões ordenadas do mundo e da 
cultura que nos rodeia. (Sacristán, 1991/2000, p. 80) 

Uma perspectiva curricular mais globalizante torna-se mais exigente para os 

professores, tal como podemos constatar no seguinte testemunho de uma professora: 

“Inclusive em relação aos conteúdos, para mim era mais fácil ensinar o que já sabia do 

que estar constantemente aprendendo as coisas que deveria trabalhar com meus alunos, 

porque desconhecia quase todas” (Hernández e Ventura, 1996/1998, p. 187). A adopção 

do princípio da globalização na educação exige, pois, um maior investimento por parte 

dos professores ao nível da pesquisa dos temas abordados exactamente pelas 

ramificações e ligações abrangidas. 

Avaliação 
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No que respeita ao componente da avaliação, também aqui existe uma íntima 

relação entre a concepção que se tenha de currículo e a concepção de avaliação. O 

modelo estruturado de avaliação mais antigo é o de Tyler (1949), consistindo na 

verificação de resultados, através do confronto dos mesmos com o que se previa e que 

estava estabelecido nos objectivos definidos previamente. Esta concepção prescritiva de 

avaliação sofreu fortes críticas por não contemplar os resultados não previstos 

inicialmente nem fornecer informações que fundamentassem a tomada de decisões. No 

início da década de 70, surgem os primeiros sinais de uma mudança de paradigma, de 

uma avaliação prescritiva para uma avaliação ‘iluminativa’, no trabalho de Parlett 

(1975), produzido em 1970 e, fundamentalmente, na obra conjunta de Parlett e 

Hamilton de 1972 Evaluation as illumination. Este novo paradigma coloca a ênfase na 

interpretação, na natureza qualitativa da avaliação que, por sua vez, visa a construção de 

modelos explicativos dos sistemas específicos em causa. Como defensores desta última 

corrente, encontramos Stenhouse (1981), que refere que a avaliação deve integrar o 

desenvolvimento curricular ao iluminar e guiar o respectivo processo, e Sacristán 

(1991/2000), que refere que a avaliação que enfatize o currículo contribui para a 

transformação do mesmo no curso do seu desenvolvimento dentro das condições 

escolares. 

A avaliação para o diagnóstico e o controle democrático da qualidade do 
ensino e do currículo distribuído pode ser vista como uma ameaça para a 
autonomia das partes, especialmente dos professores, mas também é o 
recurso para evitar a patrimonialização de uma atividade e é necessário para 
o funcionamento de uma sociedade democrática. À medida que não há mais 
informação sobre o sistema do que a que os professores dão com a avaliação 
dos alunos, as disfunções que esses dados possam detectar poderiam 
repercutir numa imputação aos professores como únicos responsáveis do 
sistema e não a outros condicionamentos do mesmo, além de reproduzir as 
condições nas quais se obtêm e os critérios que lhes servem de base. 
(Sacristán, 1991/2000, p. 313) 
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Nesta acepção, a avaliação é mais do que um componente curricular: é uma fase 

do processo de desenvolvimento do currículo. A avaliação não incide apenas nas 

aprendizagens dos alunos, incide no próprio currículo, em todos os seus componentes e 

em todas as fases do seu desenvolvimento, contribuindo para a sua transformação. 

O Desenvolvimento Curricular em Matemática 

De acordo com Ponte, Matos, e Abrantes (1998), são vários os factores que 

concorrem para o desenvolvimento do currículo de Matemática: os de natureza social e 

política, os relacionados com a evolução da matemática, os que se prendem com a 

evolução das ideias acerca da natureza da matemática e dos processos de pensamento 

matemático, e ainda os que se relacionam com a própria evolução das ideias e teorias 

educativas. Os autores dão alguns exemplos. Como factor sócio-político, referem a 

democratização do ensino que obriga a repensar as práticas educativas bem como os 

conteúdos do ensino. Exemplificam o factor relacionado com a evolução da matemática 

com o facto de a importância crescente de tópicos de matemática discreta influenciar as 

novas perspectivas curriculares. E no que respeita à evolução das ideias acerca da 

natureza da matemática, apontam o facto de uma concepção de matemática enquanto 

ciência formal e dedutiva, assente numa forte estrutura lógica, fundamentar a 

perspectiva curricular da Matemática moderna dos anos 60, enquanto que uma 

concepção de matemática enquanto ciência falível, presente na perspectiva de Lakatos 

(1991), pela qual a matemática avança pela lógica das demonstrações e das refutações, 

inspira as recentes propostas curriculares de integração de tarefas de investigação que 

levem à produção de conjecturas e contra-exemplos por parte dos alunos. Referem ainda 

a concepção humanista da matemática como uma prática social que fundamenta 
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propostas curriculares que valorizem a dimensão interpretativa da matemática na sua 

relação com o mundo. No que toca aos processos de pensamento matemático, apontam 

os trabalhos de Pólya que, ao enfatizar os processos heurísticos de descoberta na 

actividade matemática, influenciou as propostas curriculares que colocam a resolução 

de problemas como eixo central (ver por exemplo, Schoenfeld, 1996). Por último, como 

factor relacionado com a evolução das ideias e teorias educativas, os autores dão o 

exemplo da valorização dos métodos de aprendizagem cooperativa nas novas propostas 

curriculares. 

É evidente que o desenvolvimento do currículo em Matemática não está separado 

do desenvolvimento curricular em geral nem tão pouco da própria evolução do 

pensamento científico, ou ainda do que se considera actualmente ser a função da 

aprendizagem do conhecimento científico: 

A função de aprendizagem do conhecimento científico, o desenvolvimento 
da cultura científica, não é mais a busca da certeza na diversidade 
disciplinar, da resolução linear e causal dos problemas, o de pensar para 
somente resolver ou planificar a resolução desses problemas, mas é também 
interpretar, compreender, juntar e procurar elos. Isto é, construir um 
caminho de aprender a conhecer evitando o reducionismo, a ilusão, os erros, 
as certezas, na busca de configuração de um conhecimento em movimento, 
em mudança, correspondente às necessidades, à expectativas, às 
interrogações cognitivas abertas, evitando os perigos a que estamos sujeitos 
pelos sistemas por vezes cegos das tecnociências e das suas ilusões. 
(Ambrósio, 2001, p. 54) 

Encontramos uma perspectiva semelhante em Hanna (1991), no que toca às 

concepções acerca da natureza da matemática enquanto factor a considerar no 

desenvolvimento curricular em Matemática. De facto, a autora chama a atenção para a 

forte influência que tiveram as várias correntes fundacionistas da primeira metade do 

séc. XX—logicismo, formalismo e intuicionismo—na reforma curricular dos anos 60 da 

Matemática moderna que penetrou no ensino desde os níveis mais elementares até ao 
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nível superior, pois apesar das características que as distinguem (descritas no capítulo 

anterior), todas elas partilharam a mesma procura de fundamentos para a matemática e a 

mesma ênfase na importância da demonstração formal. Esta perspectiva curricular foi 

promulgada por um grupo influente de matemáticos franceses, designado por grupo 

Bourbaki, e liderado por Dieudonné. Este grupo defendeu uma abordagem formal, 

abstracta e rigorosa, com ênfase nas definições precisas e na demonstração formal, 

encarada como a principal característica da matemática. Hanna (1991) refere, 

igualmente, as concepções mais recentes da natureza da matemática, citando Lakatos 

(1991), Kitcher (1984), Tymoczko (1986) e Davis (1986), que, ao conceberem a 

matemática como uma construção social e falível, não reduzível a sistemas formais, 

entram em consideração com a realidade da prática matemática, enquanto actividade 

social e humana, exercendo influência em perspectivas curriculares que não valorizam a 

demonstração formal. No que se refere à natureza da matemática, e respectivas visões, 

há ainda que distinguir a matemática dos cientistas e dos matemáticos da matemática 

escolar que, por se situar num contexto institucional diferente, servindo objectivos 

educacionais, apresenta uma identidade e especificidade próprias (Ponte et al., 1998). 

Um outro aspecto de não menos importância na definição do currículo de 

Matemática é o papel que se atribui a esta disciplina no currículo em geral. Ponte et al. 

(1998) atribuem ao ensino da Matemática três funções essenciais: (a) qualificação geral, 

que inclui uma função prática (na resolução de problemas do dia-a-dia) e uma função 

cívica (na formação de cidadãos com capacidade de participação crítica numa sociedade 

cada vez mais matematizada); (b) preparação profissional; e (c) cultural (na 

compreensão da natureza da matemática, do seu papel na sociedade e da sua relação 

com a ciência e a tecnologia). Do meu ponto de vista, embora considere que a 

Matemática tem todos estes múltiplos papéis, é a função cívica a que mais valorizo, 
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principalmente no currículo da educação básica. É essencial que os alunos sejam 

capazes de perceber de que modo é a matemática usada na nossa sociedade e saibam 

agir e intervir de forma crítica e informada em conformidade com essa compreensão. 

A educação matemática realista, apresentada por vários autores e investigadores 

holandeses (Treffers e Goffree, 1985; de Lange, 1987; Treffers, 1991; referidos por 

Ponte et al., 1998; Gravemeijer, 1998), configura uma determinada perspectiva 

curricular recente, a qual enfatiza os problemas em contexto (já que a formação de 

conceitos deverá emergir de fenómenos reais), assim como o desenvolvimento de 

modelos, esquemas e simbolizações de situações. Nesta perspectiva, a ideia de 

matematização é central, “assumindo duas vertentes: (i) a formação de conceitos a partir 

de explorações de situações e problemas da realidade (matematização horizontal), e (ii) 

a formalização dos aspectos matemáticos envolvidos nas situações (matematização 

vertical)” (Ponte et al., 1998, p. 17). Esses investigadores holandeses classificaram os 

diferentes estilos curriculares com base no conceito de matematização: (a) abordagem 

mecanicista, vigente até aos anos 60, e que não foca qualquer das vertentes da 

matematização; (b) abordagem estruturalista, surgida a partir dos anos 60 com o 

movimento da Matemática moderna, e que sobrevaloriza a formalização; (c) abordagem 

empirista que valoriza apenas a matematização horizontal; e (d) abordagem realista que 

contempla ambas as vertentes da matematização (Ponte et al., 1998). 

Gravemeijer (1998) defende a ligação estreita entre as práticas de 

desenvolvimento curricular e a investigação educacional, apontando o exemplo do seu 

país, a Holanda, onde o desenvolvimento da teoria e o desenvolvimento de actividades 

de ensino se fazem em conjunto. O processo de desenvolvimento curricular é guiado 

por uma teoria e orientado para a produção de teoria e envolve a construção e 

experimentação de protótipos de sequências instrucionais. O ponto de partida para o 
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desenvolvimento destes protótipos é constituído pelas ideias de Freudenthal acerca da 

matemática como uma actividade humana e da educação matemática como uma 

reinvenção guiada. Os protótipos de sequências, produzidos primeiramente por uma 

comunidade de educadores matemáticos, são, em geral, adoptados pelos autores dos 

manuais, pelos formadores de professores, pelos conselhos de escola e pelos 

professores, através de um processo de negociação e diálogo que os leva a partilhar a 

teoria subjacente aos mesmos. Por sua vez, os utilizadores dos protótipos fornecem o 

seu feed-back informativo de quais as adaptações feitas, contribuindo, assim, para a 

reelaboração de sucessivas versões melhoradas desses materiais de aprendizagem e, 

simultaneamente, para o desenvolvimento das teorias que os fundamentam. 

With the new norms, the teachers have some informative theories that they 
can take as a point of departure. They can take the theories of the 
researchers as conjectures, which they can test and modify in their own 
classroom. In this manner, the teachers can produce their own contribution 
to the development of those theories, instead of being passive consumers of 
knowledge produced by others. (Gravemeijer, 1998, p.64) 

Segundo Matos (2002), a organização programática da disciplina de Matemática 

em torno de temas matemáticos (Álgebra, Estatística, Geometria, etc.) denota a crença 

de que, ao ‘coleccionarem’ os diversos factos matemáticos desses mesmos temas, os 

alunos ficarão formados em Matemática ou aptos a fazer sentido do que lhes foi 

apresentado como sendo necessário. O autor refere, ainda, que não é pelo facto de 

conhecerem os diversos temas da Matemática e dominarem um conjunto de técnicas e 

de definições que os alunos serão capazes de construir um ponto de vista matemático, 

ou seja, o entendimento do modo como a matemática se relaciona com os outros 

domínios do saber. Na perspectiva de Matos (2002), a disciplina de Matemática deveria 

ser substituída pela disciplina de Educação Matemática, com a consequente mudança de 
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paradigma subjacente à formação matemática dos jovens. Uma visão convergente 

parece ser a de Filho (2001), apesar deste não se referir especificamente à Matemática: 

Portanto, formadora de cidadãos e não de especialistas em disciplinas, o que 
a escola deve propor é a formação geral em oposição à formação específica; 
o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e seleccioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao 
invés de memorizar, repetir, responder; uma escola, enfim, que forme para a 
acção produtora na vida, e não para o ciclo autofágico da vida escolar. 
(Filho, 2001, p. 141) 

Assim, será muito difícil a um professor, senão mesmo impossível, quando em 

face a um currículo organizado para o conhecimento de factos matemáticos, cuja 

prescrição e avaliação se centrem nos temas matemáticos, mesmo que preocupado com 

a formação matemática dos seus alunos, conseguir organizar a totalidade das suas aulas 

de Matemática em torno de centros de interesse dos estudantes e que, simultaneamente, 

sejam geradores de questionamento de problemas concretos existentes, de tal modo que 

permita explorar e analisar de que modo a matemática está presente nessas mesmas 

situações analisadas. Os professores são agentes fulcrais do currículo mas não 

independentes da estrutura curricular que se adopte. A própria pressão social da 

avaliação, como a que é consubstanciada em exames, configura e constrange, em grande 

medida, as práticas profissionais dos docentes. Ou seja, um currículo prescrito de 

Matemática, estruturado pelos temas matemáticos, e centrado nos mesmos, em sistemas 

de gestão curricular centralizadas, como tem sido tradição, nomeadamente em Portugal, 

condiciona as práticas dos professores, que, regendo-se pelas regras implícitas do seu 

grupo disciplinar, são levados a tratar os vários tópicos de forma compartimentada e 

sem grande relação com as situações da realidade. Matos (2002), por sua vez, reconhece 

o esforço feito, por alguns autores de programas e por muitos professores, no sentido de 

relacionar a matemática escolar com outras áreas do saber e com situações e problemas 
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do dia-a-dia. Mas considera que o próprio programa de Matemática deveria evidenciar a 

relevância e a centralidade da interligação de saberes. 

É evidente que a análise do modo como a matemática se relaciona com a 

sociedade implica que os alunos dominem também o conhecimento das próprias 

ferramentas matemáticas, isto é, implica que os alunos dominem também o 

conhecimento dos tais temas matemáticos que organizam os programas. Como assumir 

um ponto de vista matemático crítico em situações onde o que se encontra em causa seja 

a discussão da presença implícita ou da ausência de modelos proporcionais sem 

explorar o conceito de proporcionalidade? Como assumir um ponto de vista matemático 

crítico em situações onde o que se encontra em causa seja a discussão da presença 

implícita de modelos exponenciais sem explorar o conteúdo matemático de funções 

exponenciais? No entanto, não é com o conhecimento prévio de conteúdos que se 

garante o entendimento dos alunos acerca do modo como a matemática informa os 

sistemas formais da sociedade; esse entendimento, a ser desenvolvido, necessita que o 

trabalho nesse sentido se faça simultaneamente ao trabalho em torno do conhecimento 

de certos factos matemáticos. 

Se um ensino baseado em técnicas, fórmulas, procedimentos, cálculos e definições 

não conduz a uma apropriação por parte do aluno de um saber matemático, há, pois, que 

focar as actividades de ensino na exploração de situações ligadas à natureza e à vida 

social, através da qual seja possível aos alunos construir um sentido matemático, um 

saber integrado e relacionador de vários domínios, um saber onde, afinal, a matemática 

esteja presente e faça sentido. Estou convicta que esta perspectiva aponta para uma 

gestão curricular bem mais exigente, do ponto de vista do trabalho do professor, uma 

vez que deverá, ele próprio, também efectuar pesquisas noutros domínios para perceber 

as respectivas relações com a matemática, ultrapassando, qualitativamente, o quadro 
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limitativo de tratar unicamente os conteúdos matemáticos. Será porventura mais 

exigente, porém, é a que viabiliza a efectiva formação matemática dos alunos, e 

concomitantemente, a formação dos jovens para o exercício crítico da cidadania. É pois 

uma perspectiva que encara a educação matemática como contendo “o potencial de 

contribuir para o desenvolvimento das forças democráticas na sociedade” (Skovsmose e 

Valero, 2002, p. 14). 

Esta discussão relaciona-se, pois, com uma perspectiva curricular designada por 

educação matemática crítica (Skovsmose, 2000) que visa o desenvolvimento da 

materacia, isto é, o desenvolvimento da competência de interpretar e agir numa situação 

político-social configurada pela matemática. Assim, a materacia, cujo papel na 

educação é semelhante, mas não idêntico, ao da literacia, “tem de estar enraizada num 

espírito crítico e num projecto de possibilidades que permita às pessoas participar na 

compreensão e transformação da sociedade” (Skovsmose, 1995, p. 163). A semelhança 

de papéis da materacia e da literacia reside no facto de ambas contribuírem para o 

objectivo educacional de preparação das crianças e jovens para uma cidadania crítica, já 

que quer as estruturas formais quer as ideológicas têm poderes configuradores da 

sociedade. Esta perspectiva, ao visar o desenvolvimento da educação matemática como 

suporte da democracia, assume que a sala de aula de Matemática deve revelar aspectos 

de democracia. Assume ainda que as orientações curriculares deverão integrar a análise 

das exigências da democracia. A matemática na escola não se resume a algo destinado a 

ser ensinado e aprendido, constitui antes um tópico objecto de reflexão. Se a matemática 

integra a nossa cultura tecnológica há que reflectir acerca das suas funções. Este 

conhecimento reflexivo está associado a uma compreensão do modo como a matemática 

é aplicada e funciona, do modo como a mesma configura a sociedade. Skovsmose 

(1995) concebe a matemática como uma construção social, embora formal, que tem 
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uma intervenção efectiva na sociedade, “no sentido de que a Matemática coloniza e 

reorganiza parte da realidade” (p. 150). 

A reflexão sobre a aplicação de métodos formais é um elemento importante 
na identificação das condições para a vida social e, consequentemente, uma 
parte da competência democrática. Isto significa que os princípios 
orientadores da educação matemática têm de ser erguidos a um metanível; 
eles já não se encontram na Matemática pura nem em qualquer teoria 
epistemológica que se concentre no desenvolvimento do conhecimento 
matemático como tal. Quer isto dizer que toda a natureza da discussão sobre 
a educação matemática tem de ser alterada. O foco tem de ser colocado nas 
funções da aplicação da Matemática na sociedade—e não apenas na 
modelação como tal. A discussão sobre o conteúdo da educação matemática 
tem de ser guiada pela questão de ser ou não possível clarificar a actual 
função dos métodos formais nas sociedades de hoje. (Skovsmose, 1995, p. 
157, destaque no original) 

A relação entre a educação matemática e a democracia pode ser concebida de 

diferentes maneiras. Skovsmose e Valero (2002) apresentam três teses sobre esta 

relação: (a) ressonância intrínseca, (b) dissonância e (c) relação crítica. A tese da 

ressonância intrínseca, defendida por Hannaford (1998, citado em Skovsmose e Valero, 

2002) assume que existe uma relação harmoniosa entre a educação matemática e a 

democracia, com base no pressuposto de que os interesses e valores democráticos são 

englobados pela educação matemática, devido à natureza da matemática. Deste modo, a 

educação matemática permitiria que todos os cidadãos, e não apenas as elites, 

aprendessem um discurso argumentativo, com características precisas, sustentadas e 

irrefutáveis, baseadas no raciocínio matemático, discurso este necessário na vida 

política e nos processos de tomada de decisão. A tese da dissonância enfatiza o papel 

destrutivo da matemática, apontando os exemplos da sua participação na elaboração das 

armas modernas, na destruição ambiental (D’Ambrosio, 1994b, citado em Skovsmose e 

Valero, 2002) e até no apoio aos avanços tecnológicos do regime nazi, bem como o 

papel negativo da matemática escolar, ao ter uma função social de diferenciação e 
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exclusão (Matos, 2002), já que esta estabeleceu um modelo de obstáculo sistemático ao 

acesso aos valores democráticos, baseado na etnia, no género, na língua e no estatuto 

socio-económico dos cidadãos. A tese da relação crítica, defendida por Skovsmose 

(1995) e Skovsmose e Valero (2002), afirma que a relação entre a educação matemática 

e a democracia é uma relação de dois sentidos: embora não exista qualquer ligação 

intrínseca entre o pensamento matemático e os ideais democráticos, a educação 

matemática pode ser um instrumento ao serviço dos interesses democráticos; por outro 

lado, determinadas formas de educação matemática produzem dissonância. Carvalho 

(2001), por sua vez, alerta para o perigo de se aceitar acriticamente os ditames das 

ciências em áreas de decisão e controlo, com base em pressupostos de existência de uma 

ordem universal racional e objectiva, e para a necessidade de os cientistas deixarem de 

ser sacerdotes do saber para serem reconhecidos como cidadãos, isto é, como agentes da 

sociedade. 

Isto é, ao mesmo tempo que, apesar de tudo, se atribui um papel 
privilegiado àqueles que profissionalmente investigam e produzem saber, 
não se aceita que, por isso, detenham um poder que fique ao abrigo do 
exercício democrático do poder enquanto tal, ainda por cima quando se 
constata—pela positiva e pela negativa—a real repercussão do seu 
exercício. O que implica, também, uma partilha de responsabilidades. 
(Carvalho, 2001, p. 42) 

Dias de Carvalho valoriza o senso comum na medida em que é este que é chamado 

a participar em decisões que afectam a humanidade e o universo. Este autor faz 

referência à emergência de uma atenuação das fronteiras entre as comunidades 

científicas e as do senso comum, pela qual se aceita as interferências recíprocas entre 

umas e outras. A actividade científica não pode mais ser encarada como uma actividade 

neutra e apolítica. De facto, qualquer actividade científica (incluindo, naturalmente, a 

actividade matemática) estabelece uma relação crítica com a democracia. Focalizando 
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agora a nossa atenção na educação matemática, e numa defesa da tese da relação crítica, 

poderemos, pois, concluir, que a direcção que a educação matemática pode tomar 

constitui uma questão aberta—“uma questão crítica para a sociedade e para a educação” 

(Skovsmose e Valero, 2002, p. 13)—entrando em jogo factores sociais, políticos, 

económicos e culturais. 

Skovsmose (2000) contrapõe ao paradigma do exercício, que fundamenta a 

educação matemática tradicional, uma abordagem de investigação, realçando que o seu 

interesse nesta abordagem tem relação com a educação matemática crítica, já que o 

paradigma do exercício não deixa espaço a que se faça uma crítica da matemática. O 

autor define cenário para investigação como todo o ambiente que possa dar suporte a 

um trabalho de investigação. Skovsmose (2000) apresenta uma matriz com seis tipos 

diferentes de ambientes de aprendizagem, resultante da combinação da distinção entre 

os tipos de referência23 dos conceitos matemáticos com a distinção entre os paradigmas 

de práticas de sala de aula: 

 Exercícios Cenário para Investigação 

Referências à matemática pura (1) (2) 

Referências à semi-realidade (3) (4) 

Referências à realidade (5) (6) 

Quadro 5. Ambientes de aprendizagem 

(Skovsmose, 2000, p. 73) 

Assim, para Skovsmose (2000), os cenários para investigação englobam os 

ambientes que envolvam números e figuras geométricas (tipo 2), referências a uma 

204                                                
23 Os diferentes tipos de referência de que fala o autor têm a ver com a produção de significado na 
educação matemática. A semi-realidade é um dos tipos de referência que se encontra na matriz e refere-se 
a uma realidade construída, por exemplo, por um autor de manual de Matemática, não sendo de facto 
observada ou vivenciada. 
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semi-realidade, usada como um recurso para explorar e explicar (tipo 4) e projectos 

(tipo 6), sendo este último o mais apropriado ao desenvolvimento da materacia por as 

referências à realidade serem necessárias a uma reflexão acerca do modo como a 

matemática funciona enquanto parte integrante da sociedade. O autor chama a atenção 

para a simplificação que a matriz representa, uma vez que as fronteiras entre os 

diferente ambientes de aprendizagem são fluidas, existindo imensas possibilidades de 

práticas de sala de aula (por exemplo, alguns exercícios podem transformar-se em 

investigações matemáticas). Skovsmose defende a ideia de que a educação matemática 

se deve mover entre os diferentes ambientes apresentados na matriz e, embora 

subscreva os cenários para investigação, considera que não se deve abandonar por 

completo os exercícios da educação matemática. Este autor refere que a matriz pode ser 

usada como um instrumento analítico, quer pelo professor quer pelos alunos, na 

avaliação do trabalho realizado e na planificação. As tarefas de investigação, tratadas no 

próximo ponto, conduzem habitualmente ao ambiente representado na matriz como 

sendo do tipo (2). 

O autor alega que a movimentação entre os diferentes ambientes de aprendizagem 

e a ênfase num cenário para investigação poderão causar aos professores um grau 

elevado de incerteza, que no seu entender não deverá ser eliminada mas antes 

enfrentada, o que conduzirá a um movimento dos mesmos de uma zona de conforto para 

uma zona de risco. De facto, numa investigação, o professor não pode prever as 

questões que vão surgir, e se tal facto lhe causar uma incerteza tal que não consiga lidar 

com ela, poderá, eventualmente, eliminar o risco, tentando guiar os alunos de regresso 

ao paradigma do exercício, correspondente à sua zona de conforto. É evidente que, 

neste caso, tal como afirma Skovsmose (2000), muitas oportunidades de aprendizagem 

perder-se-ão. Por isso, o autor considera importante que os professores trabalhem em 
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cooperação com outros professores e também com os alunos para que se sintam capazes 

de trabalhar na zona de risco, de tal modo a que as actividades desenvolvidas na mesma 

sejam sentidas como actividades produtivas e não como experiências ameaçadoras. 

Também Sacristán (1991/2000) refere o clima de risco e insegurança vivido pelos 

professores quando propõem tarefas conducentes a actividades ricas e estimulantes mas 

introdutoras de imprevisibilidade associada a processos pouco conhecidos e pouco 

controláveis, defendendo a necessidade de mudanças nas condições de trabalho e na 

organização escolar: 

Este discurso pedagógico moderno, preconizador de novas metodologias, 
que se concretizam em tarefas mais complexas para professores e alunos, 
certamente exige outras condições muito diferentes para os professores. Não 
é um problema que se resolva formando estes, mas que reclama profundas 
mudanças nas condições de trabalho e na organização escolar, assim como 
uma redução da pressão do controle. Do contrário, converter-se-á numa 
mera pretensão ideológica de mudança, mas não em programas eficazes. 
(Sacristán, 1991/2000, p. 261) 

A concluir este ponto, e a propósito do risco, não resisto a citar Rosa (2001) que, 

de um ponto de vista filosófico e abrangente, enuncia alguns critérios de procedimento 

ético da profissão de professor (que não refiro aqui), sendo o risco a base de um deles. 

Temos, muitas vezes, todos nós, a nostalgia da serenidade, da vida sem 
riscos. É uma aspiração legítima, indissoluvelmente inscrita na nossa 
“natureza” de humanos. É a nostalgia do seio materno, infinito e acolhedor, 
em que a nossa vida era vivida por outro. 
Esse retorno, porém, é impossível. Na nossa vida de humanos, o único 
horizonte de abrigo contra todos os riscos não está no princípio, está no fim. 
Tanto quanto podemos saber, só a morte nos porá ao abrigo de todos os 
riscos. 
Aspirar a uma vida sem risco é, no fundo, aspirar a estar morto. . . . Só que 
estar vivo não é nada disso. Estar vivo é percorrer a existência, correr o 
risco de nos enganarmos na decisão entre o que somos e o que queremos 
ser. Mas é também ter a vertigem de acertar no percurso que nos faz ser, 
todos os dias, um pouco mais e melhores do que fomos ontem. Quer 
queiramos quer não, não podemos fugir à nossa condição de não-acabados, 
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de estarmos a fazer-nos e a construir-nos, “condenados à liberdade”, como 
disse Sartre. 
Nesse sentido, não somos vítimas da história nem da mudança, mas sim 
autores de uma e de outra. (Rosa, 2001, pp. 23-4) 

Assim, se o risco é indissociável de se estar vivo, se é indissociável da profissão 

de professor, há pois que assumi-lo e incorporá-lo. E se as condições de trabalho não 

forem as mais favoráveis à implementação de cenários de investigação, cabe aos 

professores modificá-las, enquanto agentes autónomos e construtores de currículo. Tal 

como é referido por Rosa (2001), ser-se humano é, por inerência, ser-se autor da 

mudança, é ser-se transformador da realidade, é ser-se construtor de sentido. 

Tarefas de Investigação 

O que são 

As tarefas de investigação (de natureza matemática) têm uma natureza aberta, 

fazendo referência, predominantemente, aos contextos matemáticos, e conduzem a 

determinados processos matemáticos como “procurar regularidades, formular, testar, 

justificar e provar conjecturas, reflectir e generalizar” (Oliveira, Segurado e Ponte, 

1998, p. 109). Estes processos estão associados à actividade de investigação, a qual, 

podendo decorrer da tarefa de investigação proposta pelo professor, tem, contudo, um 

sentido muito mais amplo, já que se reporta à actividade efectivamente realizada pelo 

aluno, tendo em atenção a teoria da actividade desenvolvida por Leont’ev (1978). Aliás, 

tal como é referido por Ernest (1993), a relação entre um indivíduo, ou um grupo, os 

seus objectivos, o contexto social, e uma tarefa, reveste-se de complexidade, sendo 

objecto da teoria da actividade. “In particular, the relationship between teacher and 

learner goals is complex, and it is not possible to simply transfer one to the other by 

command” (Ernest, 1993, p. 284). 
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Se existem vantagens na referência predominante aos contextos matemáticos, ou 

se pelo contrário, as actividades de investigação devem ser estendidas a contextos 

realísticos, constitui uma questão, relacionada com a natureza deste tipo de actividade, 

que, de acordo com Ponte (2003a), ainda não está completamente clarificada, carecendo 

de uma maior reflexão teórica e de incidência em trabalhos futuros. Oliveira (1998) 

ilustra, no esquema representado na figura 6, os processos matemáticos envolvidos 

numa actividade de investigação e o modo como os mesmos se interrelacionam. Este 

esquema pretende ilustrar o processo cíclico de investigar em matemática, no sentido 

em que nenhum dos seus elementos constitui um ponto de partida ou um ponto de 

chegada, e cada um deles é conducente a um outro. 

 

Figura 6. A actividade de investigação 

(Oliveira, 1998, p. 15) 

Embora, no esquema, todas as setas tenham um único sentido, ilustrando a ideia 

de tratar-se de um processo que se desenvolve unicamente num sentido, sem retornos, 

Brocardo (2001) salienta o duplo sentido (não ilustrado no esquema) de que se reveste a 

interacção entre os diferentes processos, dando o exemplo de uma conjectura não 

validada pelos testes realizados que levará à formulação de uma nova conjectura, sendo 

necessário, para tal, voltar atrás, “olhar novamente para os dados recolhidos, decidir 
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sobre a pertinência de recolher outros ou sobre uma nova forma de os organizar” 

(Brocardo, 2001, p. 541). Também Ponte (2003a) dá exemplos do modo desordenado 

como ocorrem os vários momentos de uma investigação matemática: o teste de uma 

conjectura pode conduzir a novas questões ou ainda, as questões e a conjectura inicial 

podem ocorrer em simultâneo. Ambos os autores indicam a não linearidade como sendo 

uma característica importante da actividade de investigação, uma vez que os diferentes 

processos matemáticos nela envolvidos não são percorridos de uma forma linear e 

ordenada. No entanto, os resultados empíricos de Brocardo (2001) sugerem que esta é 

uma característica ausente do trabalho dos alunos, em contexto escolar, quando 

exploram tarefas investigativas. Efectivamente, os alunos seguem um processo linear, 

correspondente à ordem sequencial das questões enunciadas nas referidas tarefas. 

Oliveira (2002) considera que a vertente inferencial do pensamento matemático é 

dominante na actividade investigativa. O autor identifica quatro tipos de pensamento 

inferencial presentes, de forma articulada, no processo de investigação: a indução, a 

dedução, a abdução e a transformação. 

A indução, instrumento fundamental da descoberta matemática, começa pela 

observação de certos factos de uma experiência e, pela análise das particularizações de 

um dado fenómeno matemático, procura a sua generalização através da formulação de 

conjecturas. A dedução está subjacente à organização e estruturação do conhecimento 

matemático e é o tipo de inferência usado, com maior predominância, na demonstração. 

A abdução é uma inferência criadora, gerando novas ideias ou hipóteses explicativas de 

um fenómeno matemático observado. O autor confronta este tipo de pensamento 

inferencial com os anteriores para melhor o clarificar: 

A abdução e a dedução constituem a compreensão conceptual de um 
fenómeno, e a indução a verificação quantitativa. No estágio da abdução, o 
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objectivo é explorar os dados, descobrir um padrão, e sugerir uma hipótese 
plausível, usando categorias adequadas; a dedução consiste na construção de 
uma hipótese lógica e testável com base em outras premissas plausíveis; e a 
indução consiste numa aproximação à verdade com vista a fixar as nossas 
crenças para pesquisa adicional. Em resumo, a abdução cria, a dedução 
explica e a indução verifica. (Oliveira, 2002, p. 29) 

Por um lado, podemos questionar o modo como o autor sintetizou estes três tipos 

de pensamento inferencial, atribuindo, unilateralmente, as funções de explicação e de 

verificação à dedução e à indução, respectivamente. Se, tal como o próprio autor afirma, 

a dedução é o tipo de inferência predominante na demonstração, e esta, além da função 

explicativa, possui, entre outras, a função verificativa, é à dedução que, sobretudo, 

teremos de associar a verificação. A verificação da indução é de natureza empírica, 

“quantitativa” no dizer de Oliveira, e por isso, tal como ele reconhece, estabelece apenas 

uma “aproximação à verdade”, gerando auto-convicção. Por outro lado, Oliveira (2002) 

apresenta um modelo excessivamente formalizado do pensamento matemático presente 

numa actividade de natureza investigativa, ignorando os aspectos ligados à intuição 

(Ernest, 1993; Hersh, 1997), e não necessariamente de foro inferencial, sustentando que 

podem adoptar-se modelos racionais de descoberta científica, com repercussões na aula 

de Matemática, assentes na abdução, contrariamente ao que é afirmado por Popper, 

segundo o qual não existe um método lógico de ter ideias novas. 

Oliveira (2002) defende, ainda, que as “experiências matemáticas dos alunos 

devem acomodar inferências que começam pelas razões e procuram as consequências 

(dedução), a par das inferências que começam pelas consequências e procuram as 

razões (redução)” (p. 30), clarificando que o termo redução representa, por vezes, o 

conjunto formado pela abdução e pela indução, com vista à geração e generalização de 

hipóteses explicativas. Por último, o pensamento transformativo permite visualizar as 

transformações sofridas pelos objectos matemáticos e o conjunto de resultados 
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decorrentes das mesmas. Trata-se de um tipo de raciocínio que considera, não o estado 

estático, mas sim o processo dinâmico em que se vão gerando novos estados. Este tipo 

de raciocínio é apresentado por Simon (1996) como um terceiro tipo de raciocínio, o 

qual defende a posição de que a caracterização das explorações e justificações dos 

alunos como sendo indutivas ou dedutivas é uma caracterização incompleta. O autor 

define do seguinte modo o raciocínio transformativo (transformational reasoning no 

original):  

Transformational reasoning is the mental or physical enactment of an 
operation or set of operations on an object or set of objects that allows one 
to envision the transformations that these objects undergo and the set of 
results of these operations. Central to transformational reasoning is the 
ability to considerer not a static state, but a dynamic process by which a new 
state or a continuum of states are generated. (Simon, 1996, p. 201) 

Simon (1996) clarifica, ainda, que na sua definição, mental enactment refere-se às 

operações conduzidas por meio de imagens mentais (imagens transformacionais 

reprodutivas e imagens antecipatórias), enquanto physical enactment pode ser usado 

para examinar os resultados de uma transformação. De acordo com o autor, o raciocínio 

transformativo pode incluir quer o raciocínio indutivo (quando algumas estratégias 

indutivas conduzem a uma compreensão do funcionamento das transformações 

envolvidas) quer o dedutivo (quando alguns argumentos dedutivos, além do seu papel 

validativo, desmontam o mecanismo das transformações relevantes), mas pode 

apresentar-se também de modo a não poder ser caracterizado nem como indutivo nem 

como dedutivo. 

Investigações e problemas têm em comum a relacionação com a inquirição 

(inquiry no original) matemática e distinguem-se pelo objecto da inquirição, pelo 

processo de inquirição e pela pedagogia com base na inquirição (Ernest, 1993). No que 
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respeita ao objecto da inquirição (o próprio problema ou o ponto de partida da 

investigação, isto é, a tarefa de investigação), o problema é a questão para a qual o 

indivíduo não dispõe de forma imediata de qualquer algoritmo que determine o método 

de solução, enquanto a investigação não pode ser identificada com a tarefa que lhe deu 

origem pois, segundo Ernest (1993), numa investigação, embora partindo de uma 

situação ou questão matemática, os alunos colocam novas questões, gerando novas 

situações a serem exploradas, e mudando, portanto, o foco da actividade. Relativamente 

ao processo de inquirição, enquanto que a resolução de problemas é um processo 

convergente de procura de caminhos para atingir um final desejado, a investigação é um 

processo divergente de exploração de uma questão matemática em todas as direcções, 

cujo objectivo reside essencialmente nessa exploração e não no destino da mesma. 

Finalmente, no que toca à pedagogia—já que tanto a resolução de problemas como as 

investigações podem ser consideradas como abordagens pedagógicas à Matemática—

Ernest (1993) distingue-as do seguinte modo: na resolução de problemas, é o professor 

que formula o problema, devendo o aluno encontrar o seu próprio caminho para o 

resolver, enquanto que numa abordagem investigativa, o professor escolhe uma situação 

de partida (ou aprova a escolha do aluno) mas será o aluno (ou o grupo de alunos) que 

deverá definir os seus próprios problemas dentro da situação, traçando o seu próprio 

caminho para os resolver. Existe, portanto, na abordagem investigativa, uma maior 

margem de criatividade e de autonomia por parte dos alunos que passam a controlar os 

próprios conteúdos. 

No que se refere a este último aspecto, considero que o controle dos conteúdos 

matemáticos, no ambiente escolar, é sempre negociado e partilhado entre professor e 

alunos, mesmo numa abordagem investigativa. Os conteúdos matemáticos fazem parte 

do currículo de Matemática, estando incluídos no projecto intencional daquilo que se 
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espera que os alunos aprendam na escola. Embora o termo conteúdos, tal como 

explicitado atrás no ponto dedicado aos componentes do currículo, diga respeito, não 

apenas aos conhecimentos matemáticos, mas também às atitudes e habilidades de 

pensamento, o seu significado mais corrente é o circunscrito aos conhecimentos, sendo 

também este o sentido atribuído por Ernest (1993). Em última análise, os conteúdos a 

explorar inscrevem-se na esfera de responsabilidade do professor, sendo, por isso, mais 

controlados por este do que pelos alunos, principalmente se nos reportarmos ao 

conjunto das aulas de Matemática de um ano lectivo e não apenas às aulas dedicadas à 

realização de investigações. Claro que o professor pode optar por incentivar uma maior 

margem de autonomia dos alunos associada ao respectivo controle de todo o processo, 

nas aulas em que os mesmos exploram tarefas de investigação, sendo, pois, natural que 

os alunos cheguem a resultados inesperados para o professor ou sigam por vias, também 

elas, não previstas pelo professor. É até desejável que tal aconteça. Há, no entanto, que, 

caso a investigação seja encarada como a pedagogia predominante nas aulas de 

Matemática, conciliar a divergência do processo investigativo com a planificação feita 

pelo professor relativamente ao que pretende trabalhar com os seus alunos. Daí que, 

neste caso, essa mesma divergência tenha de ser negociada entre professor e alunos. 

A estrutura curricular e sua relação com o carácter divergente de uma actividade 

de investigação é precisamente questionada por Santos, Brocardo, Pires e Rosendo 

(2002) que consideram tratar-se de uma questão ainda não esclarecida: “As 

investigações têm valor em si mesmo ou devem sobretudo apoiar a aprendizagem de 

conteúdos? Como conciliar um currículo organizado por temas com o carácter 

divergente das investigações?” (p. 102). Brocardo (2001, p. 133, destaque no original) 

afirma mesmo existir uma “incompatibilidade inicial, uma contradição ao nível da 

natureza, entre um currículo organizado por conteúdos e as investigações”, já que a 
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divergência destas poderá levar a conteúdos e ideias que, mesmo sendo importantes, se 

encontrem fora do currículo, sendo natural que os professores tendam a aprofundar 

apenas as ideias subjacentes à escolha das tarefas propostas e a abandonar outros 

desenvolvimentos: 

a exploração de tarefas de investigação envolve uma tensão entre dar aos 
alunos liberdade de decidir sobre como orientar o seu trabalho e o objectivo 
do professor de que eles aprendam determinadas coisas. Também, a pressão 
do tempo despendido, condiciona o nível de autonomia que o professor 
consegue dar aos alunos. (Brocardo, 2001, p. 152, destaque no original) 

Na minha perspectiva, e tal como referi atrás, esta tensão que Brocardo identifica é 

resolvida pela negociação entre professor e alunos, sendo que cabe ao professor a última 

palavra nessa negociação. Brocardo (2001) não foca a negociação, mas em 

contrapartida, propõe uma outra organização curricular para eliminar potencialmente a 

incompatibilidade entre currículo organizado por conteúdos e investigações: seria um 

currículo centrado nos hábitos de pensamento, nas ideias e nos processos característicos 

da matemática. No entanto, tal como é apontado por Resnick (2001), não podemos 

dissociar os hábitos de pensamento dos conceitos acerca dos quais os alunos 

raciocinam. Daí que não me pareça que o tipo de organização curricular sugerido por 

Brocardo (2001) resolva a referida incompatibilidade pois não se pode conceber que os 

alunos pensem ou investiguem sobre coisa nenhuma. 

Tal como vimos na subsecção O Desenvolvimento Curricular em Matemática, um 

currículo centrado em temas matemáticos é posto em causa por autores que colocam 

como primeira finalidade curricular de Matemática o desenvolvimento da materacia 

(Matos, 2002; Skovsmose, 1995; 2000), propondo, em alternativa, modelos curriculares 

centrados nas funções da aplicação da matemática na sociedade. A organização 

curricular é uma questão de premente importância e que tem de se colocar sempre que 
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alguém responsável pela prescrição curricular faz a pergunta primeira: para quê ensinar 

Matemática? Da resposta a essa pergunta dependerá a forma como se pensa a 

organização curricular, pois esta é configurada por aquilo que se enfatiza como 

primordial que os alunos aprendam na escola. Abordámos, pois, aqui, diferentes ideias 

sobre como poderá organizar-se um currículo, desde centrado nas funções da aplicação 

da matemática na sociedade (Matos, 2002; Skovsmose, 1995; 2000), passando por um 

currículo centrado nos hábitos de pensamento e nos processos característicos da 

matemática (Brocardo, 2001) até ao currículo organizado por temas matemáticos, sendo 

este último o que é comummente aplicado a nível internacional. Este é também o 

currículo defendido por Resnick (2001), segundo a qual, a sua organização deverá 

fazer-se em torno dos conceitos principais que se espera que os alunos conheçam 

aprofundadamente: 

But the common idea that we can teach thinking without a solid foundation 
of knowledge must be abandoned. So must the idea that we can teach 
knowledge without engaging students in thinking. Knowledge and thinking 
are intimately joined. This implies a curriculum organized around major 
concepts that students are expected to know deeply. Teaching must engage 
students in active reasoning about these concepts. In every subject, at every 
grade level, the instruction and learning must include commitment to a 
knowledge core combined with high thinking demand and active use of 
knowledge. (Resnick, 2001, p. 132-3) 

Do meu ponto de vista, o currículo de Matemática deverá possuir a devida 

flexibilidade para abordar outros conceitos matemáticos que decorram da realização das 

actividades de investigação, para além dos que se considere como nucleares e 

essenciais. É esta flexibilização curricular que elimina potencialmente a 

incompatibilidade, identificada por Brocardo (2001), entre currículo organizado por 

conteúdos e investigações. Na minha perspectiva, os hábitos de pensamento e os 

processos característicos da matemática, ao invés de organizarem o currículo, deverão, 
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antes, ser transversais a todo o currículo de Matemática pois deverão acompanhar a 

aprendizagem dos referidos conceitos. A transversalidade de capacidades como 

investigar e resolver problemas, comunicar e raciocinar matematicamente tanto se 

aplica a currículos organizados por temas matemáticos como a currículos organizados 

por funções das aplicações da matemática na sociedade. Considero, igualmente, sendo 

neste ponto concordante com Resnick (2001), que no caso de um currículo se organizar 

por temas, o mesmo deverá identificar um menor número de conceitos matemáticos 

considerados como fundamentais na aprendizagem dos alunos, de modo a ser possível 

uma compreensão mais aprofundada desses conceitos por parte dos alunos. Muitos dos 

actuais currículos de Matemática, em vários países, compreendem uma enorme listagem 

de conceitos matemáticos que, dada a sua extensão e a obrigatoriedade da respectiva 

abordagem, acabam por ser tratados de forma rápida e superficial. Esta situação não é 

específica da Matemática, tal como já tinha feito referência no ponto dedicado aos 

conteúdos do currículo, abordado em termos gerais. 

Skovsmose (2000), à semelhança de Ernest (1993), caracteriza igualmente a 

investigação como um processo pelo qual os alunos são responsáveis, e no qual 

formulam questões, exploram e procuram explicações. Skovsmose (2000) afirma que 

um cenário para investigação incorpora uma propriedade relacional, já que este tipo de 

cenário convida os alunos a formularem questões e a procurarem explicações mas só é 

efectivamente cenário para investigação se os alunos aceitarem esse convite, encararem 

o desafio e assumirem o processo de exploração e explicação, passando a constituir um 

novo ambiente de aprendizagem. 

Ao debruçar-se nos diferentes tipos de tarefas passíveis de serem propostas pelo 

professor na aula de Matemática, Ponte (2003b) refere que uma tarefa tem quatro 

dimensões básicas—o seu grau de dificuldade, a sua estrutura, o seu contexto 
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referencial e o tempo requerido para a sua resolução—e distingue quatro tipos básicos 

de tarefas pela conjugação das duas primeiras dimensões: 

 
Figura 7. Modelo ortogonal de classificação de tarefas 

(Ponte, 2003b, p. 27) 

Assim, Ponte (2003b), no âmbito de tarefas a serem propostas pelos professor, 

distingue problema de investigação pela sua estrutura: enquanto um problema apresenta 

uma estrutura fechada, uma investigação apresenta uma estrutura aberta. A estrutura 

fechada de um problema prende-se com o facto de este apresentar uma questão 

explicitamente formulada, constituindo o processo de resolução a procura de uma 

solução que dê resposta à questão formulada. A estrutura aberta de uma investigação 

relaciona-se com o facto de a mesma não formular explicitamente as questões, 

implicando uma divergência de processos e de pontos de chegada, já que podem ser 

colocadas diferentes e múltiplas questões pelos alunos. 

Na minha perspectiva, considero que uma abertura total é dificilmente conseguida 

numa tarefa escolar em que, por um lado, os alunos esperam sempre alguma indicação 

sobre o que vão trabalhar, e em que, por outro lado, os professores têm sempre alguma 
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intencionalidade concreta subjacente à proposta da mesma, ligada aos conteúdos 

curriculares a trabalhar com os alunos. Pensando nos exemplos concretos de algumas 

tarefas que usei na minha recolha de dados, retiradas de APM (2000), e aí classificadas 

de investigativas, como é o caso da tarefa “Vamos Investigar-Matemática” relacionada 

com os eixos de simetria e da tarefa “Investigações com espelhos II” (anexo 6), vemos 

que nenhuma dela tem uma estrutura completamente aberta, apresentando um conjunto 

encadeado de questões que, no primeiro exemplo, focam a descoberta do número de 

eixos de simetria em várias figuras geométricas e no segundo exemplo, a descoberta da 

relação entre a amplitude do ângulo formado pelos espelhos e o número de pontas de 

estrela. Peguemos no nosso primeiro exemplo: trata-se de uma tarefa com algum grau 

de abertura, embora também com algum fechamento, traduzido no enfoque na 

determinação do número de eixos de simetria, explicitando, inclusive as figuras 

geométricas a explorar (polígonos regulares, outros tipos de triângulos, de quadriláteros 

e o círculo). A sua abertura advém do facto de a mesma não explicitar muitas outras 

questões, como por exemplo, as que se prendem com a relação entre o número de eixos 

de simetria e as propriedades das figuras geométricas. É evidente que os eixos do 

modelo ortogonal apresentado na figura 7 indicam o relativismo das dimensões das 

tarefas consideradas, pela leitura gradativa que os mesmos facultam. Assim, uma dada 

tarefa pode ser mais ou menos aberta, mais ou menos fechada, podendo até estar na 

charneira entre o que se pode classificar como problema ou investigação, usando a 

dimensão básica da sua estrutura. Do meu ponto de vista, se a estrutura é um bom 

critério de distinção entre problema e investigação, encarados no seu significado de 

actividade, não o será tanto, se encarados no seu significado de tarefa. Enquanto tarefas, 

o que me parece que essencialmente distingue problema de investigação será a natureza 

dos processos decorrentes dos mesmos: enquanto uma tarefa de investigação conduz, na 
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sua exploração, a processos de conjecturar, testar e demonstrar, processos estes típicos 

de uma actividade de investigação, o problema, com uma questão bem definida para 

solucionar, não conduz a processos deste tipo. Esta questão não tem que, 

necessariamente, estar formulada em termos de uma pergunta. Por exemplo, a tarefa de 

fazer um rectângulo com os doze pentaminós é um problema: tem uma questão 

concreta, formulada explicitamente, apesar de não se encontrar na forma interrogativa, 

pressupondo uma convergência no sentido da solução a alcançar, a composição do 

puzzle, sem passar pelos processos de conjecturar e de demonstrar qualquer afirmação 

matemática, conjecturada em fase anterior. Relativamente aos exemplos que citei atrás, 

são tarefas que, na sua exploração, levam os alunos a conjecturar, podendo, 

eventualmente, ser desenvolvido um trabalho posterior conducente à demonstração das 

suas conjecturas. 

Apesar de habitualmente não se fazer qualquer distinção entre tarefas de 

exploração e de investigação, englobando-se ambas na designação de tarefas de 

investigação, já que, à partida poderá ser difícil para o professor prever o grau de 

dificuldade que terá uma dada tarefa para cada um dos seus alunos, Ponte (2003b) 

considera ser preferível existirem designações diferentes para as tarefas, de acordo com 

o seu grau de dificuldade. Considerando esta dimensão, facilmente compreenderemos 

que uma mesma tarefa pode constituir um exercício para um aluno e um problema para 

outro, ou ainda, ser uma exploração para um aluno e uma investigação para outro aluno, 

ou grupo de alunos. O grau de dificuldade de uma dada tarefa que é experienciado por 

um aluno em particular prende-se com o facto de este, ter ou não, o conhecimento do 

processo de resolução da tarefa. Passo a apresentar um exemplo de uma tarefa que pode 

ser, à partida, considerada como tarefa de exploração: 
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Procura descobrir relações entre os números que se seguem: 
0 1 2 3 
4 5 6 7 
8 9 10 11 
12 13 14 15 
16 17 18 19 
... ... ... ... 

Como sempre, regista as conclusões que fores obtendo. (Ponte, Oliveira, 
Cunha e Segurado, 1998, p. 73) 

Esta tarefa não apresenta uma questão claramente definida para a qual os alunos 

tenham de encontrar uma solução. A abertura do respectivo enunciado pode até 

provocar alguma desorientação inicial, na fase de arranque da exploração da tarefa, em 

alunos que não estejam habituados a tarefas deste tipo, por não perceberem bem o que é 

suposto fazerem. A formulação em termos de procura de relações é, efectivamente, 

aberta, levando os alunos a processos bastante divergentes na forma de olhar para as 

relações, e consequentemente, as conclusões alcançadas também podem ser muito 

díspares. No entanto, os alunos dominam os procedimentos a usar na procura das 

relações, e sendo assim, a tarefa não oferece dificuldades ao nível da sua concretização. 

Por exemplo, bastará saber o que são números pares e ímpares para os localizar na 

grelha, e todas as outras relações (por exemplo, localização de múltiplos de números; ou 

relações operatórias) encontram-se à custa dos procedimentos ou conhecimentos já 

aprendidos e disponíveis para aplicação. Contudo, esta tarefa que poderíamos classificar 

de exploração pode constituir uma tarefa de investigação se na sequência da sua 

exploração, os alunos estabelecerem conjecturas e investigarem acerca da sua validade. 

Exemplos24 de conjecturas formuladas pelos alunos podem ser as seguintes: 

� Na última coluna, começamos por adicionar o 3 ao número consecutivo e 

continuando a adicionar o número consecutivo a cada uma das somas 

220                                                
24 Estes exemplos foram recolhidos em aulas de Matemática do 2.º ciclo no âmbito das aulas que 
supervisionei no Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores dos 1.º e 2.º ciclos do 
Ensino Básico, correspondendo a conjecturas formuladas por alunos durante a exploração desta tarefa. 
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obtidas, essas somas encontram-se sempre na última coluna. Os intervalos 

entre as somas são 1, 3, 5… Vão crescendo de 2 em 2. 

� As somas dos números dispostos em cada uma das linhas vão de 16 em 16 

e as somas dos números dispostos em cada uma das colunas vão de cinco 

em cinco. 

A primeira conjectura levará os alunos a sentirem necessidade de prolongar as 

colunas para a testar. Após o prolongamento, a conjectura é refutada e eventualmente, 

poderá surgir uma outra, pela observação do padrão dos intervalos entre os números 

considerados (1-3-7-15...): a diferença entre os intervalos cresce duplicando (2-4-8...): 

0 1 2 3 
4 5 6 7 

8 9 10 11 
12 13 14 15 
16 17 18 19 
20 21 22 23 
24 25 26 27 
28 29 30 31 
32 33 34 35 
36 37 38 39 
40 41 42 43 
44 45 46 47 
48 49 50 51 
52 53 54 55 
56 57 58 59 
60 61 62 63 

Figura 8. Prolongamento das colunas na sequência da conjectura formulada 

A segunda conjectura poderá levar os alunos a encontrarem razões justificativas 

para a mesma e a refinarem a sua formulação, no caso de prolongarem as colunas, já 

que a diferença entre as somas dos números dispostos em cada uma das colunas deixará 

de ser cinco para corresponder ao número de linhas que tiverem no momento. 

As conjecturas atrás enunciadas podem, assim, ser um ponto de partida para novas 

questões, novas conjecturas, justificações, levando os alunos a entrar num campo de 
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trabalho do qual desconhecem as respostas, os caminhos e os procedimentos a usar para 

chegar a um dado destino, também ele desconhecido previamente. A transformação 

desta tarefa numa tarefa de investigação poderá, inclusivamente, ocorrer se os alunos se 

colocarem como desafio prever a localização de números grandes, não disponíveis na 

grelha, e se essa procura não se fizer unicamente pelo prolongamento da grelha mas sim 

pela fundamentação das relações encontradas.  

No que respeita aos projectos, estes são considerados como casos particulares das 

investigações, na perspectiva de Ponte (2003b) e Skovsmose (2000). Enquanto Ponte 

(2003b) distingue os projectos das outras tarefas investigativas, atendendo à dimensão 

tempo, já que aqueles são de longa duração, requerendo, portanto, uma maior extensão 

temporal para a sua consecução, Skovsmose (2000) distingue os vários ambientes de 

aprendizagem de cariz investigativo com base no contexto referencial, tal como 

indicado atrás na sua matriz do quadro 5, alegando que entre estes apenas os projectos 

se situam em contextos reais. No que se refere à dimensão contexto referencial, Ponte 

(2003b) cita Skovsmose (2000) ao apontar os três tipos de referência considerados pelo 

mesmo, e já atrás apresentados, na matriz do quadro 5—matemática pura, semi-

realidade e realidade—sublinhando que qualquer um dos quatro tipos de tarefas, 

classificados pelo seu grau de dificuldade e pela sua estrutura, pode assumir qualquer 

dos três contextos referenciais indicados. 

Motivos e Questões Metodológicas 

Uma questão discutível é o objectivo subjacente à realização das actividades de 

investigação. Penso que as mesmas cumprem simultaneamente dois objectivos. Se por 

um lado, as mesmas permitem explorar uma dada questão matemática, por outro, 

também constituem um meio de construção de conceitos matemáticos. Ao contrário de 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 223 

Ernest (1993) que, tal como referido atrás, considera que o objectivo da investigação 

reside essencialmente no processo de exploração e não no destino dessa exploração, 

julgo que ambos são importantes, quer o processo de exploração quer o seu destino—os 

conceitos matemáticos construídos, decorrentemente dessa mesma exploração. Isto é, se 

os alunos descobrem factos e ideias matemáticas ao realizarem as suas investigações, os 

mesmos constituem conhecimento matemático que, no momento, é novo para eles, 

contribuindo para a construção dos conceitos matemáticos a eles associados. Por isso, 

embora possamos valorizar o processo gerador de conhecimento, não podemos retirar a 

importância desse mesmo conhecimento produzido e, eventualmente, traduzido nos 

diversos tópicos matemáticos incluídos nos programas de Matemática. 

O destino da investigação toma tanto ou mais relevância quanto maior for a 

integração curricular deste tipo de actividades. Com efeito, se as aulas com uma 

abordagem investigativa forem esporádicas, o que estará mais em causa será a 

exploração conducente ao desenvolvimento da capacidade de pensar matematicamente. 

Se a investigação for o paradigma predominante nas aulas de Matemática, os conceitos 

matemáticos aprendidos, ou explorados, por esta via têm uma importância similar aos 

processos matemáticos envolvidos, não podendo, segundo o meu ponto de vista, ser 

descurados no momento em que o professor prepara as suas aulas e as tarefas a propor 

aos alunos. Vejamos um dos resultados empíricos apresentado por Varandas (2000). 

Este autor aponta a pressão sentida pelos professores relativamente ao cumprimento dos 

conteúdos a tratar em cada período como um factor influente da escolha das tarefas de 

investigação, já que as professoras, por si estudadas, escolhiam as tarefas que tivessem 

uma relação estreita com os conteúdos a leccionar. Se este resultado tem relação com a 

conflituosidade, já discutida atrás, entre a divergência da investigação e o currículo 

centrado nos conteúdos, por outro lado, denota também a importância do destino da 
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investigação. Por sua vez, Ponte (2003b) refere que muitos dos conceitos e 

procedimentos matemáticos podem ser aprendidos através de tarefas de exploração e 

investigação, considerando que os mesmos serão mais bem aprendidos “em actividades 

significativas, lutando com dificuldades concretas, do que de uma forma dedutiva e 

linear” (pp. 32-3). 

Ponte (2003a), num outro artigo, já é mais cauteloso no que respeita às novas 

aprendizagens feitas por esta via, pois após afirmar “que a realização de investigações 

matemáticas pode constituir uma ocasião para os alunos mobilizarem e consolidarem os 

seus conhecimentos matemáticos, para desenvolverem capacidades de nível superior e 

até para promoverem novas aprendizagens” (p. 125), considera existir pouca 

investigação empírica que fundamente este último aspecto: “É de crer que a realização 

continuada destas actividades ajude a promover nos alunos novas aprendizagens 

matemáticas. Trata-se, no entanto, de um campo onde é necessário realizar mais 

investigação” (p. 126). De facto, as experiências desenvolvidas no terreno têm dado 

mais evidência de mobilização de conhecimentos de diversos tópicos programáticos, e 

consequente reforço das aprendizagens (por exemplo, Segurado, 1997), do que de 

construção de conceitos matemáticos. Tal como referi atrás, isto poderá relacionar-se 

com o tempo dedicado a este tipo de actividades. A experiência desenvolvida por 

Segurado (1997) contemplou a realização de investigações matemáticas uma vez por 

mês (a partir de Janeiro), num número total de cinco, embora tenha tido necessidade, 

muitas vezes, de ocupar duas ou três aulas para este efeito, dada a insuficiência das 

aulas de 50 minutos da altura para iniciar e terminar a actividade. Já em Brocardo 

(2001), as actividades de investigação, num número total de treze, surgiram com maior 

frequência. Segundo a autora, os alunos construíam conceitos matemáticos, e 

descobriam relações matemáticas, ao realizá-las. 
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Esta questão, conduz-nos, pois, à discussão de quais os motivos que fundamentam 

a integração curricular das tarefas de investigação. De acordo com Oliveira et al. (1998) 

e com a perspectiva do Projecto Matemática para Todos—referido como sendo o mais 

significativo nesta área, em Ponte (2003a)—, são várias as razões que justificam a 

importância curricular deste tipo de tarefas, já que as mesmas (a) estimulam a 

capacidade de pensar matematicamente, (b) permitem o estabelecimento de conexões 

entre os mais diversos tópicos contribuindo para uma visão coerente e integrada da 

Matemática, (c) proporcionam um intenso envolvimento a alunos de diversos níveis 

etários e de diferentes competências, (d) têm um carácter transversal na disciplina de 

Matemática e (e) reforçam as aprendizagens mais elementares ao conferir-lhes 

significado. 

A noção de pensar matematicamente é explicitada e desenvolvida em Burton 

(1984) e Mason, Burton e Stacey (1984). Assim, para estes autores pensar 

matematicamente tem três fases—entrada, ataque e revisão—associadas a estados 

emocionais, como o manter-se envolvido, o ficar-se perplexo, o insight e o ser-se 

céptico. Pensar matematicamente desenvolve-se, de forma dinâmica, por intermédio de 

processos característicos da actividade matemática: (a) particularização, 

correspondente a uma abordagem indutiva, e consistindo no uso de exemplos 

particulares para aprender sobre uma dada questão geral; (b) conjecturação, exprimindo 

as relações observadas e os padrões identificados; (c) generalização, consistindo em 

‘adivinhar’ o que acontece com uma larga classe de casos, a partir de exemplos 

particulares; e (d) justificação convincente25, permitindo que a generalização passe do 

225                                                
25 Este processo assume a designação de demonstração ou prova em outros autores tais como Davis e 
Hersh (1981/1995) e Frobisher (1994, citado em Brocardo, 2001). 
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domínio pessoal para o domínio público, através da produção de justificações para as 

afirmações feitas. 

A fase da entrada de procurar resolver uma questão começa quando se encontra a 

questão, formulando-a precisamente e decidindo o que se quer fazer, e termina quando 

se está envolvido em tentar resolvê-la. É uma fase que muitas vezes começa pela 

particularização. É na fase de ataque que ocorre um maior esforço no sentido da 

resolução da questão, apelando fundamentalmente aos processos de conjecturar e de 

justificar convincentemente, os quais dependem de particularizações e generalizações. 

Esta fase tanto pode conduzir a uma resolução completa como terminar com conjecturas 

e questões por resolver. Seja qual for o desfecho da fase de ataque, o trabalho deve 

contemplar sempre a fase final de revisão através da qual o trabalho é revisto, se reflecte 

acerca dos processos e dificuldades, acerca das principais ideias em jogo, e se faz uma 

extensão da questão e da resolução, se possível, para um contexto mais abrangente. Os 

autores consideram que a reflexão é a actividade mais importante para desenvolver o 

pensamento matemático. Contrariamente ao que usualmente se ouve afirmar, os autores 

consideram que não aprendemos pela experiência, mas sim pela reflexão sobre a 

experiência. Dado o dinamismo deste processo, as três fases, embora aqui apresentadas 

sequencialmente, têm todas elas setas de retorno para a fase imediatamente anterior ou 

até para a primeira fase. As tentativas de resolução de dificuldades na fase de ataque 

tanto podem provocar a permanência nesta fase como o regresso à fase de entrada. A 

descoberta de um erro ou de uma inadequação na fase de revisão pode levar de novo à 

fase de ataque ou à fase de entrada. E se, na fase de revisão, surgir uma nova questão 

decorrente da generalização feita à resolução, esta pode originar o desenvolvimento de 

todo o processo outra vez. 
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A particularização e a generalização são processos inversos um do outro e os 

autores comparam-nos às faces opostas de uma mesma moeda, embora estejam em 

constante interacção no pensamento matemático. Enquanto o primeiro processo estuda 

uma questão geral através de exemplos particulares, o segundo parte da análise de 

exemplos particulares para deduzir propriedades comuns a um universo geral, através 

da identificação de um padrão, o que implica reparar nos aspectos comuns a vários 

casos e ignorar outros aspectos dos mesmos casos. No que respeita à particularização, é 

importante que a escolha dos exemplos seja feita de forma sistemática, e não aleatória, 

pois a sistematização facilita a generalização, tornando o padrão mais evidente. Para os 

autores, é a generalização que constitui a essência do que é a matemática. Resultados 

específicos podem ser úteis por si próprios mas só o resultado geral é que é 

caracteristicamente matemático. Os outro dois processos atrás referidos alimentam-se 

deste dois, isto é, a conjecturação processa-se a partir da fase inicial da generalização, 

que decorre da particularização feita anteriormente, e desenvolve-se através da testagem 

feita por recurso à particularização, e a justificação convincente depende de mais 

generalizações. Efectivamente, a generalização começa com a percepção da existência 

de um padrão subjacente mesmo que ainda não se consiga articulá-lo, percepção esta 

que decorre do facto de se ter feito antes a particularização. A articulação do padrão, por 

sua vez, produz uma conjectura que é, em seguida, testada com a particularização que 

lhe dará ou evidência e suporte ou rejeição. Assim, a conjectura constitui uma afirmação 

que parece razoável mas cuja veracidade ainda não foi estabelecida, isto é, uma 

afirmação que ainda não foi justificada, de uma forma convincente, nem refutada por 

nenhum contra-exemplo. Conjecturar, por conseguinte, e de acordo com os autores, é 

um processo cíclico que depende da capacidade de efectuar uma generalização, podendo 
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ser caracterizado como o processo de pressentir que algo deve ser verdadeiro e de 

investigar a sua verdade, por intermédio da particularização. 

 

 

 
Figura 9. O processo cíclico de conjecturar 

(adaptado de Mason et al., 1984, p. 72) 

A fase de destruição da conjectura, neste processo, corresponde à tentativa de 

refutação da mesma. Os autores referem que a maior parte das conjecturas formuladas 

são falsas e que estas são precisamente as mais válidas, pois o caminho no sentido de 

uma resolução significativa está, usualmente, repleto de passos errados e que é o 

processo de testar uma conjectura que leva à formulação de melhores conjecturas. É 

também pela tentativa de destruir uma conjectura que se começa a ver porque é que, 

eventualmente, não se consegue refutá-la e porque é que deve ser verdadeira. 

O processo de justificar convincentemente a conjectura formulada—a qual deve 

ser sempre encarada como suspeita—envolve mais generalização e uma mudança de 

ênfase de pressentir o que deve ser verdadeiro para a compreensão de porque é que é 
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verdadeiro. Mason et al. (1984) referem que este processo engloba duas actividades: a 

de procurar porquê (envolvendo um certo sentido da razão por que é verdadeira a 

conjectura que, como se pode verificar na figura III.3, se inicia no processo de 

conjecturação) e de explicar porquê (envolvendo o convencimento com base na 

justificação dos argumentos produzidos). 

A actividade de explicar porquê é baseada fundamentalmente na ideia da estrutura 

matemática. Os autores recomendam três estádios no desenvolvimento da actividade de 

convencer: (a) convencer-se a si próprio; (b) convencer um amigo, o que obriga a 

explicitar o que parece óbvio a si próprio, de modo a que o ‘amigo’ possa ser 

confrontado com as razões sobre porque é que aquilo que se afirma é verdadeiro; e (c) 

convencer um inimigo, no sentido de convencer alguém que duvida e questiona cada 

afirmação feita. Para os autores, é importantíssimo desenvolver a capacidade de 

desempenhar o papel de inimigo para si próprio, tanto mais que é difícil encontrar 

‘inimigos’ adequados. O inimigo interno contribui, portanto, para desenvolver uma 

atitude céptica que conduza sistematicamente a questionar todo o raciocínio, a olhar 

para as possíveis falácias ou assunções escondidas e não formuladas, as quais 

constituem restrições implícitas que podem até bloquear o progresso do trabalho, dada a 

sua influência não ser reconhecida. Mason et al. (1984) consideram que adquirir o 

hábito de tratar as afirmações como conjecturas pode ajudar no desenvolvimento do 

inimigo interno. Afirmam ainda que uma das consequências desse hábito é a de mudar a 

perspectiva do que é a matemática, a qual deixa de ser vista como um corpo de 

conhecimentos em que tudo está certo ou errado para ser encarada como uma disciplina 

em evolução, em que é sempre possível modificar e examinar até que seja encontrada 

uma justificação convincente. 
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Para Tall (1989), uma demonstração matemática difere de convencimento de um 

amigo ou de um inimigo por duas razões: a demonstração, contrariamente à actividade 

de convencer, requer (a) definições e proposições claramente definidas e (b) 

procedimentos acordados para deduzir a verdade de uma proposição a partir de outra. 

De acordo com o autor, a demonstração matemática formal é inatingível em níveis de 

ensino cujo currículo não inclua nenhum desses conceitos. Na sua perspectiva, devem 

ser dadas aos alunos oportunidades de produção de argumentos convincentes em 

situações práticas, de forma a que, gradualmente, comecem a fazer deduções lógicas em 

situações mais gerais. 

Vejamos um exemplo concreto explorado em Mason et al. (1984) e que permite 

ilustrar quer as fases quer os processos referidos atrás: suponhamos que num dado 

armazém os produtos à venda têm um desconto de 20% e uma percentagem de lucro de 

15%. O que tornará o produto mais barato: calcular primeiro o desconto ou a 

percentagem de lucro? Na resolução desta tarefa, a fase de entrada corresponde a toda a 

actividade conducente à conjectura de que é indiferente a ordem de cálculo. É nesta fase 

que se procura compreender a questão em causa. Para esta compreensão, é fundamental 

o processo da particularização—explorar esta questão que tem um carácter genérico 

com preços concretos, os quais constituem instâncias particulares de uma situação mais 

geral—pois este processo ajuda a descobrir o que está envolvido na questão e no que 

consiste precisamente a questão. Nesta fase, e logo após o cálculo com o primeiro 

exemplo, é usual as pessoas ficarem surpresas com o resultado, pois assumem 

inicialmente que calcular o desconto em segundo lugar tornará o produto mais barato. 

Segundo os autores, é esta surpresa que alimenta o pensamento matemático. É esta 

perplexidade que faz avançar o pensamento, expandindo a compreensão matemática, ao 

ser-se impelido para outras fases envolvendo outros processos matemáticos como a 
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conjecturação, a generalização e a justificação. É a surpresa perante o primeiro resultado 

obtido que faz questionar: isto acontece com outros preços? (conduzindo à continuação 

da particularização); isto acontece com todos os preços? (conduzindo à generalização, 

conjecturação e novamente particularização); por que é que isto acontece? (conduzindo 

à generalização e justificação). Na exploração desta tarefa, a fase de ataque corresponde 

à actividade de mostrar que a conjectura é verdadeira para todos os preços, incidindo 

nos processos de conjecturar e de justificar convincentemente. E é na fase de revisão 

que a reflexão acerca do modo como se fez a particularização poderá levar à extensão 

da questão envolvendo qualquer percentagem de desconto ou de lucro, ou seja, a uma 

maior generalização. 

Passo a apresentar um esquema representativo dos processos e fases envolvidos 

em pensar matematicamente: 

Processos Fases Processos 

 
Figura 10. O processo de pensar matematicamente 

(adaptado de Mason et al., 1994, p. 115) 

Também Goldenberg (1999) corrobora a ideia defendida por Oliveira et al. (1998) 

de que as tarefas de investigação estimulam a capacidade de pensar matematicamente. 

Ataque 

Revisão 

Conjecturação 

Justificação convincente 

Generalização 

Particularização 

Entrada 
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Este autor justifica a investigação na aula de Matemática, não tanto pelo argumento da 

aprendizagem (já que é possível aprender sem investigar), mas sim usando o argumento 

da natureza da matemática, uma vez que tão ou mais importantes que os resultados 

produzidos pela matemática (conjunto de factos e técnicas que a maior parte das pessoas 

tenderá a esquecer) são os métodos e modos matemáticos de pensar que constituem um 

poderoso instrumento para ver e para conseguir compreender o mundo. Goldenberg 

conclui, pois, que se um dos objectivos da educação matemática é precisamente fazer 

com que os alunos aprendam como é que as pessoas descobrem factos e métodos, então, 

tal implicará que os mesmos se dediquem a essa actividade de descobrir factos, 

aprendendo a ser investigadores perspicazes e aprendendo a compreender as coisas. 

Chama ainda a atenção dos professores para a necessidade de se concentrarem no 

objectivo da investigação—a reflexão sobre a investigação e a abstracção que dela se 

retira—em vez de se focarem na própria investigação. Este autor distingue quatro 

funções curriculares das tarefas de investigação, apesar de reconhecer que as mais 

comuns nos diversos currículos são as explicitadas a seguir em (a) e (b): (a) explorar, 

ajudando os alunos a estabelecer intuições; (b) descobrir ideias ou factos matemáticos; 

(c) pôr em questão (probing no original) ideias matemáticas trabalhadas anteriormente, 

através da discussão sobre a definição, o domínio e as restrições do facto matemático, e 

conduzindo a uma explicação dos motivos por que um dado facto matemático é como é 

ou como depende ou se relaciona com outros fenómenos; e (d) ensinar o aluno a 

investigar, já que é importante que este aprenda que, numa investigação, deve manter 

algo constante, fazer variar algo, estar atento aos invariantes inesperados e procurar 

conexões lógicas. 

Uma das razões, frequentemente invocada, para a defesa da integração curricular 

das tarefas de investigação é a de que, por este meio, se estabelece uma aproximação 
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entre a actividade do aluno e a do matemático (Brocardo, 2001; Ponte, 2003a; 2003b), 

contribuindo, deste modo, para que os alunos aprofundem progressivamente o seu 

conhecimento da natureza da matemática e dos seus principais processos de 

desenvolvimento. Compartilho da ideia, defendida por Goldenberg (1999), de que os 

processos investigativos vividos pelos alunos lhes permitem ter uma maior 

compreensão do que é a matemática, proporcionando-lhes uma visão da matemática 

como uma ciência em contínua construção e não como um corpo acabado de 

conhecimentos. O que eu questiono é essa presumível aproximação entre a actividade 

do aluno e a do matemático profissional. De facto, são tantas as diferenças entre a 

actividade dos alunos numa aula de Matemática, mesmo que seja de natureza 

investigativa, e a actividade dos matemáticos, que não me parece razoável estabelecer 

esse paralelismo. Este ponto de vista é assumido igualmente por Cobb, Wood e Yackel 

(1993), que se apoiam na teoria da actividade de Leont’ev (1978), para defender que a 

actividade matemática escolar e a actividade matemática desenvolvida no seio da 

comunidade matemática são informadas por diferentes motivos: 

It is in fact for this reason that we have cautioned against the currently 
fashionable idea that students in school can be adequately conceptualized as 
apprentice mathematicians . . . . In our view, there are necessarily important 
differences between the classroom inquiry mathematics tradition and what 
we call the research mathematics tradition, and these differences reflect 
differences in the function of schools and research communities in society. 
(Cobb et al., 1993, p. 105) 

Também no campo das ciências, Marques e Praia (1991) consideram que não 

existe semelhança entre o trabalho do cientista e a investigação realizada na sala de 

aula, sendo os objectivos perseguidos estruturalmente diferentes: “nem a aula é um 

espaço onde ocorre produção científica, nem onde, ao nível da investigação aí realizada, 

exista grande complexidade instrumental e metodológica” (p. 13). Assim, os autores 
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defendem que não se pede ao professor que transforme o aluno num ‘pequeno cientista’ 

mas sim que o ajude a familiarizar-se com os processos de construção do conhecimento 

científico. 

As tarefas de investigação são tarefas escolares com tudo o que isso implica. São 

propostas pelo professor e discutidas na turma. Têm, pois, uma formulação expressa 

num enunciado com algumas questões, que é elaborada pelo professor. À excepção dos 

projectos, têm uma extensão temporal correspondente à da aula de Matemática. O 

matemático, ao investigar um problema, dedica-lhe, quase sempre, uma grande 

quantidade de tempo. E o seu trabalho visa a criação de novo conhecimento 

matemático. No que respeita ao trabalho dos alunos, entendo que os mesmos não criam 

novo conhecimento matemático; no entanto, os factos matemáticos que descobrirem 

serão novos para si mesmos. Esta ideia é corroborada por Ponte et al. (2002, p. 1)—“Em 

contextos de ensino, de aprendizagem ou de formação, investigar não significa 

necessariamente lidar com problemas na fronteira do conhecimento”—e pelo 

matemático Braumann (2002, p. 21)—“Não estamos a falar de descobertas novas para o 

capital científico da Matemática, mas sim de descobertas novas para o capital científico 

do estudante”. Este é também o sentido atribuído por Schoenfeld (1994a) a fazer 

matemática, quando explicita que entende os problemas como pontos de partida para 

explorações matemáticas ricas (de um modo muito análogo ao que aqui é definido como 

investigação) e que portanto os mesmos poderão contribuir para o objectivo de facultar 

aos alunos uma oportunidade de fazer matemática. Considero importante que os alunos 

vivenciem uma experiência matemática criativa, embora esta, por inerência contextual, 

tenha características diferentes do trabalho criativo de um matemático. 

Por exemplo, Burton (2001) fez um estudo empírico com investigadores 

matemáticos com o objectivo de descrever o modo como estes constroem o seu 
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conhecimento e daí tirar implicações para a educação matemática, sustentando que a 

aprendizagem da matemática numa sala de aula poderá e deverá ser mais semelhante ao 

modo como os matemáticos aprendem. Ora, é precisamente este último ponto que me 

parece bastante discutível. A autora assume que o modelo, por si elaborado, descritivo 

do modo como os matemáticos fazem investigação matemática, deverá ser aplicável a 

qualquer pessoa, incluindo, portanto, os alunos, desde que o que esteja em causa não 

sejam os conceitos matemáticos envolvidos mas sim as práticas nas quais esses 

conceitos surgem. Assume ainda a epistemologia relacional, isto é, o conhecimento 

como sendo construído pelas pessoas, em relação umas com as outras, em contextos 

sociais bem definidos. Partilho completamente desta ideia de epistemologia relacional. 

Mas divirjo na implicação que a autora tira da mesma. Com efeito, Leone Burton parte 

desta posição para identificar e definir as práticas que são mais e menos adequadas para 

conhecer e aprender, generalizando, portanto, um modelo descritivo aplicado a um 

grupo de pessoas bastante específico (matemáticos), trabalhando em contextos 

particulares, a todo o tipo de pessoas e aos mais variados contextos. Se os matemáticos 

têm idades diferentes, maturidades diferentes, motivações diferentes, das dos alunos, 

por que razão aprenderiam da mesma maneira? Ou até, por que razão, tal como é 

assumido pela autora, deveriam aprender do mesmo modo? Se uns e outros estão 

situados em contextos diferentes, por que razão seriam semelhantes as suas práticas? 

Não seria mais razoável investigar o modo como os alunos aprendem ao invés de querer 

aplicar nestes um modelo próprio de matemáticos profissionais? Considero, portanto, 

que a ilação generalizante, que a autora tira, contraria fundamentalmente a 

epistemologia relacional que diz assumir, ao ignorar precisamente os contextos sociais 

particulares e concretos. Tudo o que atrás referi não retira o interesse de que se reveste o 

estudo conduzido pela autora, nem sequer contraria tudo aquilo que é enunciado como 
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orientação curricular para a aprendizagem da Matemática—consideração das diferenças 

existentes nos estilos de pensamento, a importância das conexões, da experiência 

estética e da intuição. O que discuto é o facto destas orientações curriculares, com as 

quais estou absolutamente de acordo, decorrerem directamente de um modelo descritivo 

do modo como os matemáticos investigam. 

Brocardo (2001), por sua vez, afirma que “na exploração de uma investigação o 

aluno desenvolve uma actividade próxima da dos matemáticos profissionais” (p. 100) e 

justifica a relevância deste tipo de tarefas com a actividade dos matemáticos: 

Aprender Matemática pode ser uma actividade criativa que não é 
qualitativamente diferente da actividade dos matemáticos. . . . Assim, é 
importante que a actividade matemática dos alunos consista essencialmente 
em experienciar um tipo de trabalho como o dos matemáticos profissionais. 
Neste, a investigação é uma actividade central e o ensino da Matemática 
deve dar relevância à realização de actividades de investigação por parte dos 
alunos. (Brocardo, 2001, p. 92) 

Admito alguma plausibilidade no paralelismo (investigação feita por 

matemáticos/alunos) de processos matemáticos envolvidos—procura de regularidades, 

formulação de conjecturas, generalização, demonstração—mas, ainda assim, considero 

que estes têm naturezas diversas, consoante se trate do contexto escolar ou do contexto 

da actividade profissional de um matemático, ao contrário da posição assumida pelo 

matemático francês Jacques Hadamard que, segundo citação de Ponte (2003a), afirma 

existir uma natureza semelhante no trabalho do aluno de resolução de um problema e no 

trabalho de criação do matemático, diferindo apenas no grau, no nível. No entanto, na 

minha perspectiva, poderemos enumerar vários aspectos que nos permitem distinguir a 

natureza da investigação desenvolvida pelos matemáticos da investigação desenvolvida 

pelos alunos, como por exemplo, o seu auditório, o seu carácter e as suas formas de 

legitimação. Estes três aspectos da investigação efectuada pelos matemáticos são, na sua 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 237 

essência, diferentes da desenvolvida pelos alunos. Enquanto a investigação dos 

matemáticos, tendo como auditório a comunidade matemática, é legitimada pelos seus 

pares, também especialistas no assunto em causa, tomando um carácter público, ao ser 

publicada em revistas da especialidade, no contexto escolar, a investigação dos alunos, 

tendo como auditório a turma em que estão inseridos e respectivo professor de 

Matemática, é legitimada pelo professor e assume um carácter privado, não saindo, 

usualmente, do espaço da aula de Matemática. A legitimação de uma investigação dos 

matemáticos profissionais poderá passar pela demonstração dos teoremas mas não se 

confina a esta. A própria demonstração tem, ela, própria, que passar sempre pelo crivo 

de avaliação dos outros matemáticos. Conforme vimos no capítulo anterior, existe muita 

investigação matemática que não foi ainda demonstrada e que tem sido legitimada ao 

serem publicados os seus resultados—como acontece com a revista Experimental 

Mathematics, criada em 1991 (de Villiers, 2004; Horgan, 1993)—ou ao receber 

prémios. No que respeita à demonstração, tal como será discutido ao longo do presente 

capítulo, também a actividade associada à mesma é completamente distinta (Hanna e 

Jahnke, 1993), sendo descabido supor que a actividade de demonstrar dos alunos seria 

uma imitação da actividade de demonstrar dos matemáticos. Aliás, na próxima secção 

do presente capítulo, discuto precisamente a especificidade da demonstração na 

educação matemática, a qual toma formatos e contornos distintos da demonstração em 

matemática, podendo assumir até diferentes funções. 

Em suma, penso que as razões que fundamentam a importância curricular das 

tarefas de investigação são suficientemente fortes, não sendo necessário invocar uma 

razão que, a meu ver, é fictícia, para que o seu valor lhes seja reconhecido. Reconheço, 

todavia, que esta é uma discussão um pouco estéril, em torno de uma questão de 

efectiva reduzida importância, tanto mais que, tal como é sugerido por Ponte (2003a, p. 
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161), ao se subscrever um conceito amplo de investigação, o que se está a valorizar é 

“sobretudo a importância das questões e da atitude questionante e não tanto os aspectos 

técnicos ou formais da actividade investigativa referenciada às práticas dos 

investigadores profissionais”. 

Relativamente às orientações de ordem metodológica a serem tomadas em 

consideração pelo professor na gestão de uma aula dedicada à investigação matemática, 

vários investigadores (Brocardo, 2001; Ponte, 2003a; Santos et al., 2002) referem o 

modelo de aula com três momentos distintos—a introdução da tarefa, o 

desenvolvimento do trabalho e a discussão final—sublinhando a importância decisiva 

da terceira fase para a construção de significados partilhados e a institucionalização das 

aprendizagens bem como para a exploração de novos caminhos. É, pois, fundamental 

que à realização da tarefa, se siga uma discussão, moderada pelo professor, em torno 

das estratégias utilizadas pelos alunos, das hipóteses formuladas e das justificações 

produzidas. Sem esta discussão, perde-se todo o sentido da investigação. As discussões 

matemáticas, na sala de aula, desempenham, por conseguinte, um papel importantíssimo 

no desenvolvimento das competências de argumentar e comunicar matematicamente 

(Cockcroft, 1982; Oliveira et al., 1998). 

Um outro aspecto a ter em atenção, de fundamental importância para o sucesso do 

trabalho investigativo, é a natureza do discurso do professor na sala de aula (NCTM, 

1991/1994; Ponte, 2002; 2003b; Santos et al., 2002). De facto, importa que o professor, 

quando solicitado a responder às dúvidas dos alunos, lhes dê atenção e os encoraje a 

procurar novos caminhos, evitando dar a resposta. Importa ainda o modo como o 

professor formula as questões, articulando as mais abertas com outras mais estruturadas, 

no sentido de conseguir o envolvimento dos alunos e de direccionar a discussão 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 239 

matemática para o seio dos próprios alunos, levando-os a argumentar uns com os outros 

(Boavida, 2005). 

Para lá dos motivos que fundamentam a integração curricular das tarefas de 

investigação e das metodologias adoptadas, emergem diversas questões a ela inerentes e 

que segundo Ponte (2002), ainda estão por resolver: as relacionadas com a gestão 

curricular—como articular este tipo de tarefas com outras tendo em vista o conjunto dos 

objectivos a atingir—e com a avaliação—como avaliar o desempenho dos alunos e 

como integrar estes dados num sistema global de avaliação. A área da avaliação das 

investigações é ainda, segundo Santos et al. (2002), uma área pouco estudada em 

Portugal. 

A Integração Curricular da Demonstração 

Conceito de Demonstração em Educação Matemática 

Em Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000), 

demonstração (mathematical proof no original) é definida como um argumento 

consistindo em deduções rigorosas e lógicas a partir de hipóteses. Se mesmo no 

domínio da matemática, existem diferentes versões de rigor, dependendo do tempo e do 

local, entre outros factores, tal como é sustentado por Hersh (1997), também no 

domínio da educação matemática, a noção de rigor é relativizada. Por isso, os contornos 

que delimitam esta definição, apresentada em NCTM (2000), tornam-se muito mais 

esbatidos e relativos se pensarmos na construção de demonstrações realizada numa sala 

de aula de Matemática. No contexto educativo, entendo que a demonstração pode 

assumir um formato distinto do que caracteriza uma demonstração no seio do trabalho 
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desenvolvido pelos matemáticos. Sendo assim, uma demonstração realizada por alunos 

não tem que conter, necessariamente, um conjunto de frases simbólicas formais 

encadeadas de uma forma lógica e dedutiva, com a explicitação rigorosa dos termos 

hipótese, tese e demonstração. Deverá, porém, satisfazer algumas condições: 

• generalidade (não basta comprovar empiricamente alguns, ou até muitos, 

casos particulares; a comprovação deverá aplicar-se a todos os casos 

possíveis) 

• dedução lógica (feita a partir de resultados conhecidos anteriormente) 

Simpson (1995, citado em Hanna, 2000) distingue dois tipos de demonstração: a 

que é feita através da lógica, e que pela sua formalidade é alheia aos alunos e incapaz de 

estabelecer conexões com as suas estruturas mentais, e a que é feita através do 

raciocínio, a qual envolve investigações e incorpora argumentos heurísticos, sendo 

acessível a uma grande percentagem de estudantes. Também Hersh (1993; 1997) 

concebe a demonstração no contexto escolar de um modo informal ou semi-formal com 

o recurso à linguagem natural e a eventuais cálculos, negando uma demonstração no 

sentido da lógica formal. Brocardo (2001) entende o conceito de demonstração, ao nível 

do ensino da Matemática, como um argumento considerado como convincente e 

suficientemente rigoroso no contexto de ensino em que for desenvolvido. Esta 

concepção relativiza o que pode ser considerado como uma demonstração aceitável em 

educação matemática, dependendo do nível de ensino e da maturidade dos alunos. A 

aprendizagem da demonstração vai evoluindo ao longo da escolaridade e passando por 

várias fases, desde a “pré-demonstração (argumentação convincente), passando pela 

proto-demonstração (provas mais elaboradas), até à demonstração propriamente dita” 

(Oliveira, 2002, p. 34). 
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A capacidade de convencer outros da validade das nossas asserções e 
conjecturas deve ser desenvolvida de forma permanente, mas é claro, ou 
deveria sê-lo, que a argumentação e a prova assumem características muito 
diferentes ao longo de toda a escolaridade, e que as considerações a respeito 
da idade e maturidade dos alunos, em particular da sua capacidade de 
verbalização, são aqui fundamentais. (APM, 1988, p. 59) 

Nesta perspectiva, a demonstração deve aparecer aos alunos como algo que se 

expressa através de um raciocínio lógico que mostra a verdade de uma determinada 

conjectura. Após focar um exemplo concreto ilustrativo de uma demonstração realizada 

por um grupo de alunos, Boavida (2001) fundamenta a razão por que a considera uma 

demonstração: 

apresentaram argumentos, matematicamente válidos, para cada uma das 
afirmações que enunciaram, usaram factos conhecidos e anteriormente 
aceites como verdadeiros para bases das suas justificações . . . encadearam 
os argumentos uns nos outros de tal modo que uma ideia fluía da anterior 
sem deixarem “pontas soltas” ou contradições e deduziram, logicamente 
uma conclusão. (Boavida, 2001, p. 13) 

De acordo com Healy e Hoyles (2000), o processo de demonstração revela-se 

complexo para os alunos já que envolve uma série de competências que, por si só, não 

são nada simples: (a) identificar assunções, (b) isolar as propriedades e estruturas dadas 

e (c) organizar os argumentos lógicos. Daí que seja uma questão premente para a 

educação matemática a de clarificar o que deve ser feito no sentido de desenvolver nos 

alunos essas mesmas competências demonstrativas. 

A forma de garantir o conhecimento individual de um dado teorema passa, por 

vezes, segundo Selden e Selden (2003), pela capacidade de construir a respectiva 

demonstração, não de uma forma mecânica, mas com promoção da compreensão. Para 

estes autores, quer a construção de demonstrações quer a validação das mesmas, são 

aspectos diferentes de um único processo. E por isso, entendem que deverão ser 
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aprendidos de uma forma dialéctica. Toda a demonstração visa a validação e durante o 

processo de construção de uma demonstração, muitas vezes, há necessidade de ir 

fazendo validações parciais. Por outro lado, uma validação requer a construção de 

subdemonstrações. No entanto, os autores assinalam as suas diferenças: (a) a construção 

de uma demonstração assemelha-se mais à resolução de problemas do que a validação, 

pela necessidade de mobilização simultânea de diversas ideias; e (b) a ordem linear está 

presente na validação, na forma como a demonstração é lida, desde o início até ao fim, e 

não na construção de uma demonstração, na qual se tem de atender ao princípio e ao 

fim, antes de desenvolver o meio. 

Esquema Demonstrativo 

O conceito de esquema demonstrativo (proof scheme no original) é introduzido 

por Harel e Sowder (2007), sendo um conceito-chave da perspectiva compreensiva de 

demonstração apresentada pelos autores. Este conceito foi construído na sequência de 

estudos conduzidos por Harel e Sowder, servindo de instrumento para analisar um 

conjunto de questões focadas na demonstração e relacionadas com uma grande 

variedade de factores como os de ordem matemática, histórica e epistemológica, os de 

ordem cognitiva e ainda os factores instrucionais e sócio-culturais. A principal 

característica deste conceito é a sua subjectividade. Na perspectiva dos autores, uma 

prova é o que estabelece a verdade para uma pessoa ou para uma comunidade, 

permeando todo o currículo de Matemática, desde o pré-escolar ao ensino superior, bem 

como o desenvolvimento histórico da matemática. Quando se querem referir explícita e 

especificamente à prova institucionalizada matematicamente, os autores usam a 

expressão “prova matemática”; nas restantes situações, os termos “prova” ou 

“justificação” são usados neste sentido subjectivo. A ênfase na subjectividade deve-se 
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ao reconhecimento (das perspectivas piagetiana e vygotskiana) de que os alunos 

constroem novo conhecimento com base no que já sabem, sendo, portanto, 

indispensável aos professores identificar o conhecimento actual dos seus alunos. 

Também Balacheff (1991) considera importante partir da compreensão da forma como 

os alunos estabelecem a verdade das afirmações matemáticas: 

To understand what happens we have to enter the students’ world, and we 
have to agree to considerer the coherence of their own rationales for 
asserting the truth of a mathematical statement or a result. In other words, 
we must make our own Copernican revolution. (Balacheff, 1991, p. 175) 

Harel e Sowder (2007) definem esquema demonstrativo de uma pessoa, ou de uma 

comunidade, como aquilo que constitui a obtenção de certeza e a persuasão para essa 

pessoa, ou comunidade. Raramente estes dois processos—a verificação para si próprio e 

a actividade de convencer os outros—ocorrem separadamente. “Thus, proving emerges 

as a response to cognitive-social needs, rather than exclusively to cognitive needs or 

social needs” (Harel e Sowder, 2007, p. 809). Como os esquemas demonstrativos 

podem variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de comunidade para 

comunidade, de contexto para contexto, de geração para geração, de civilização para 

civilização, etc., os autores classificam-nos do seguinte modo: 

1. Esquemas demonstrativos de convicção externa 

a. autoritário (a autoridade pode ser o professor ou o manual escolar) 

b. ritual (baseado na aparência do argumento; por exemplo, a 

existência de duas colunas para provas em geometria) 

c. simbólico não-referencial (depende da manipulação simbólica, 

com símbolos ou manipulação sem sistema potencial de referentes 

coerentes, aos olhos dos alunos; por exemplo, (a+c)/(b+c)= 

(a+¢)/(b+¢) = a/b) 
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2. Esquemas demonstrativos empíricos (provas pragmáticas, na terminologia 

de Balacheff, 198726) 

a. indutivo (evidência de exemplos, sendo às vezes unicamente um 

exemplo) 

b. perceptivo 

3. Esquemas demonstrativos dedutivos (provas intelectuais, na terminologia 

de Balacheff, 198727) 

a. transformativos (possuem três características: generalidade, 

pensamento operacional e inferência lógica; o pensamento 

operacional é usado quando o indivíduo forma objectivos e sub-

objectivos e tenta antecipar os seus resultados durante o processo) 

b. axiomático (além de ser transformativo, inclui a compreensão de 

que o processo inicia-se a partir de princípios aceites, os axiomas; 

são exemplos deste tipo de esquema demonstrativo as 

demonstrações de Euclides ou de Hilbert). 

Como vemos, existe na acepção de esquema demonstrativo de Harel e Sowder 

(2007) uma concepção abrangente e subjectiva de prova, incidente nas concepções de 

prova dos alunos, e que inclui as várias formas de os mesmos estabelecerem a verdade 

matemática, em contexto escolar, não se restringindo ao que é considerado demonstrar 

em matemática, e que os autores designam por esquemas demonstrativos dedutivos 

axiomáticos. Hanna (1996) chama a atenção para o facto de que o uso da demonstração 

(esquema demonstrativo dedutivo), na sala de aula de Matemática, é intrinsecamente 

anti-autoritário, uma vez que a validade da conclusão provém da própria demonstração, 

244                                                
26 Balacheff (1987) subdividiu as provas pragmáticas, que recorrem a acções, em três categorias: 
empirismo naif (com exemplos aleatórios), experiência crucial (com exemplos escolhidos 
criteriosamente) e exemplo genérico (exemplo que representa as características de toda a classe de casos). 
Na taxionomia proposta por Harel e Sowder (2007), o exemplo genérico pertence ao esquema 
demonstrativo dedutivo transformativo por satisfazer as três características do mesmo. 
27 Para Balacheff (1987), as provas intelectuais, que recorrem a propriedades e relações, são subdivididas 
em experiência mental (a justificação é dissociada dos exemplos específicos) e cálculo simbólico 
(baseada unicamente na transformação simbólica). 
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e não de uma autoridade externa (esquema demonstrativo autoritário de convicção 

externa), dada a natureza transparente da demonstração, ao dispor, de forma clara, todas 

as regras do raciocínio, abrindo-as ao criticismo. “Proof conveys to students the 

message that they can reason for themselves, that they do not need to defer authority” 

(Hanna, 1996, p. 31, destaque no original). 

Harel e Sowder (2007), apresentando o estado de arte actual relativamente à 

demonstração na educação matemática, referem os resultados obtidos por estudos 

empíricos incidentes (a) nos desempenhos dos alunos relativamente à prova (ao nível do 

currículo realizado), (b) nas práticas profissionais dos professores relativamente à prova 

(ao nível do currículo em acção) e (c) em exemplos de experiências curriculares 

desenhadas com o objectivo de desenvolver nos alunos competências em demonstrar. 

Esses resultados são interpretados à luz do conceito de esquema demonstrativo. 

Os estudos desenvolvidos ao nível do currículo realizado—currículo aprendido, na 

terminologia de Harel e Sowder (2007)—, e que lidam com factores cognitivos, 

evidenciam que a grande maioria dos estudantes, em todos os países, desde os níveis 

mais básicos até ao nível superior, usa os esquemas demonstrativos empíricos. Os 

autores focam, inclusivamente, o caso do Japão em que o desempenho dos alunos neste 

aspecto é idêntico ao dos outros países, apesar de o seu currículo prescrito valorizar 

bastante o ensino da demonstração. A vasta disseminação deste tipo de esquema e a 

quase ausência de esquemas demonstrativos dedutivos nos alunos de todos os níveis de 

ensino, à escala internacional, revelam que os vários sistemas educativos têm sido, até à 

data, incapazes de promover nos seus estudantes o desenvolvimento de argumentos 

dedutivos, de maior sofisticação, correspondentes ao que será desejável em educação 

matemática. 
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Relativamente aos estudos desenvolvidos no âmbito do nível curricular de acção 

(delivered curricula no original), e que envolvem factores instrucionais, sociais e 

culturais, os mesmos indicam que a maioria dos professores não reserva tempo das suas 

aulas ao ensino da demonstração. Evidenciam ainda que a maioria dos docentes não 

considera a demonstração central na educação matemática, considerando-a adequada 

apenas a uma minoria de alunos. E para muitos professores, os esquemas 

demonstrativos empíricos são os mais dominantes para suportar resultados e afirmações 

matemáticas, chegando até a serem classificados, pelos professores, como 

demonstrações matemáticas argumentos que o não eram (Harel e Sowder, 2007). Um 

resultado semelhante encontramos em Guimarães (2003): a demonstração “é uma 

actividade praticamente omissa” (p. 398) das aulas das duas professoras estudadas, 

embora para uma delas, a demonstração ocupe um lugar de relevo na matemática, 

encarando-a como o que faz a matemática distinguir-se das outras ciências. A 

resistência dos alunos à realização de demonstrações e o facto de não compreenderem a 

importância da prova, bem como a reduzida visibilidade que os programas da altura lhe 

davam, foram as razões apontadas pelas professoras para essa omissão. 

Por último, os estudos focados em exemplos de experiências curriculares 

concebidas com o objectivo de desenvolver nos alunos os esquemas demonstrativos 

dedutivos, em que os professores intervenientes valorizam o ensino da demonstração, 

mostram que currículos de Matemática apropriados, em conjunção com uma 

intervenção adequada do professor, podem ajudar os alunos a desenvolver o raciocínio 

dedutivo e a lidar, desde muito cedo, com as ideias da demonstração (Harel e Sowder, 

2007). Os modos concretos de o fazer, ilustrados nesses estudos, serão apresentados e 

discutidos na subsecção Como Integrar a Demonstração no Currículo de Matemática. 
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A perspectiva compreensiva relativamente ao ensino e à aprendizagem da 

demonstração, em que são equacionados factores de diversa ordem, visa a compreensão 

do campo conceptual da prova, expressão proposta pelos autores para designar “a set of 

problems and situations for which closely connected concepts, procedures, and 

representations are necessary” (Harel e Sowder, 2007, p. 838). Em última análise, a 

perspectiva compreensiva visa encontrar respostas para a questão que se coloca de 

forma premente aos educadores matemáticos sobre como ajudar os alunos a alterar e a 

refinar os seus esquemas demonstrativos actuais. 

A Importância da Demonstração 

Hanna (2000) discute a importância da demonstração no currículo de Matemática, 

contrapondo aos que enfatizam o valor educacional da abordagem indutiva e da 

heurística em detrimento da demonstração, a sua visão de que, embora importantes no 

processo de descoberta e de compreensão, os argumentos heurísticos não substituem a 

demonstração. Aliás, a autora considera que, embora sendo actividades distintas, quer a 

exploração quer a demonstração são complementares e cada uma reforça a outra. Ideia 

semelhante é defendida por de Villiers (2004) quando afirma a importância de existir na 

sala de aula um balanço entre a exploração e a argumentação convincente. Se a 

exploração de um problema permite alcançar a sua estrutura e as suas ramificações, será 

a demonstração que poderá conduzir a uma compreensão explícita de todas as suas 

ligações. Assim, só reflectimos a verdadeira natureza da matemática na sala de aula se 

contemplarmos estas duas dimensões. É importante que os alunos compreendam que a 

certeza dos resultados matemáticos só é alcançada através da demonstração. 
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Também Veloso (1998) considera que a importância da integração curricular da 

demonstração não reside tanto no desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, 

conforme é usual advogar-se, mas está antes associada a um dos principais objectivos 

do ensino da Matemática: permitir que os alunos compreendam a natureza da 

matemática, ciência cujas teorias são comprovadas, não pela experimentação, mas sim 

pela demonstração, não obstante a presença da experimentação e da intuição na 

actividade matemática, em particular, na fase inicial de descoberta. Para obter essa 

compreensão, Veloso (1998) afirma ser “indispensável que os alunos experimentem e 

interiorizem o carácter distintivo da matemática como ciência, ou seja a natureza do 

raciocínio dedutivo e mesmo a estrutura axiomática das suas teorias” (p. 361). De 

Villiers (2004) advoga que se deve consciencializar todos os alunos, em todos os níveis 

de ensino, desta diferença fundamental entre a matemática e as outras ciências: 

enquanto a ciência é baseada em geral nas suas asserções empíricas, as regularidades 

encontradas em matemática não constituem uma prova. O autor afirma mesmo que 

“nobody, today, can really be considered mathematically educated or literate, if he or 

she is not aware of the insufficiency of quasi-empirical evidence to guarantee truth in 

mathematics, no matter how convincing that evidence may seem” (de Villiers, 2004, p. 

412). 

No entanto, este facto pode ser portador de alguns equívocos como o de se supor 

que os alunos, à partida, têm esta concepção de demonstração e da natureza da 

matemática. Por exemplo, Hanna e Jahnke (1999) referem que os estudantes, numa 

situação em que o professor lhes apresenta uma demonstração de um dado teorema, 

afirmando que a sua veracidade é alcançada através de dedução pura, continuam a sentir 

necessidade de proceder a testes empíricos, mesmo no caso de afirmarem que 

compreenderam a referida demonstração. Para Hanna (2000), este comportamento dos 
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estudantes deve-se ao facto de eles encararem a demonstração em matemática de um 

modo similar ao modo como se comprovam os resultados nas ciências experimentais, 

focando o exemplo de um físico que nunca aceitaria um facto como verdadeiro baseado 

unicamente na dedução teórica. Penso que tal comportamento se deve sobretudo ao 

facto de a verificação empírica ilustrar de que trata o teorema, já que, no contexto 

escolar, a veracidade dos teoremas, desde que incluídos no manual ou enunciados pelo 

professor, está estabelecida à partida, dado o poder institucional quer do manual quer do 

professor que confere aos mesmos um grau absoluto de certeza. Daí que os alunos, 

neste tipo de situação, não precisem da demonstração, nem sequer da verificação 

empírica, para acreditarem que os teoremas em questão são verdadeiros. No entanto, 

julgo que os estudantes encararão os testes empíricos não só como ilustrativos mas 

também como comprovativos daquilo que, já antes, não duvidavam ser verdadeiro. Por 

exemplo, o estudo de Recio e Godino (2001) mostra que cerca de 40% dos 429 alunos 

do 1.º ano da universidade estudados utilizou comprovação empírica. Os autores focam 

que esse era o tipo de argumentação usado espontaneamente pelos alunos sempre que 

eram confrontados com novos problemas, e em que era necessário desenvolver 

estratégias diferentes dos procedimentos aprendidos antes. Os diferentes esquemas 

demonstrativos dos alunos são relacionados por Recio e Godino (2001) com os 

diferentes significados de prova nos diferentes contextos institucionais. 

Hanna (2000) considera ser um desafio para os educadores matemáticos clarificar, 

junto dos alunos, a interacção entre a experimentação e a dedução e a relação entre a 

matemática e o mundo real. A autora alerta, pois, para aquele equívoco—o de se supor 

que os alunos, à partida, têm uma concepção de demonstração e da natureza da 

matemática, semelhante à dos professores—de modo a que as questões epistemológicas 

dos alunos sejam tidas em atenção, quando estes se encontram face à construção de 
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demonstrações usando conceitos e argumentos que decorrem do seu trabalho 

exploratório anterior.  

It would seem that educators themselves need to come to the classroom with 
a more satisfactory understanding of the nature of mathematics, one that 
encompasses its relationship with the empirical sciences and everyday 
human experience. Of course the curriculum itself should be informed by 
the same understanding. (Hanna e Jahnke, 1999, pp. 77-8) 

Veloso (1998) considera que, a par das demonstrações realizadas pelos alunos das 

suas próprias conjecturas, devem ser também apresentadas pelo professor 

demonstrações de resultados importantes e relevantes no âmbito da história da 

matemática e aponta duas finalidades para esta apresentação: (a) contribuir para a 

compreensão da natureza da matemática, devendo ser escolhidas demonstrações de 

afirmações não evidentes que conduzam à aquisição de novo conhecimento ou novas 

explicações para esse conhecimento; e (b) “analisar processos de prova não habituais na 

linguagem corrente e característicos da demonstração matemática – por exemplo, a 

redução ao absurdo” (p. 373). O autor salienta ainda a pertinência de serem 

apresentadas pelo professor mais do que uma demonstração do mesmo teorema para 

que os alunos fiquem com uma melhor percepção da criatividade própria da 

investigação matemática bem como da evolução histórica da matemática, dando como 

exemplos a demonstração de Euclides do teorema de Pitágoras e a demonstração visual 

desse teorema feita no Geometer’s Sketchpad, utilizando transformações geométricas. 

Também Davis e Hersh (1981/1995) se reportam aos objectivos da apresentação 

de demonstrações pelo professor na aula de Matemática: (a) revalidação do teorema 

pela exposição à análise crítica de um novo auditório; (b) esclarecimento de erros, 

ambiguidades e equívocos; (c) respeitabilidade e garantia de autoridade associadas à 

demonstração; (d) eventual maior compreensão pela revelação do âmago da questão; e 
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(e) aproximação dos estudantes da criação de nova matemática, sugerida pela 

demonstração. “A demonstração é energia matemática, a corrente eléctrica que dá vida 

aos enunciados estáticos dos teoremas. Finalmente, a demonstração é um ritual e uma 

celebração da força da razão”, concluem os autores (p. 150). 

Segundo Hanna (2000), deve ser preocupação de qualquer professor discutir com 

os alunos o papel da demonstração em matemática, salientando quer a sua importância 

quer as suas limitações. Refere ainda que as múltiplas funções da demonstração em 

matemática emergem como produto de um longo desenvolvimento histórico e que no 

contexto de sala de aula, os alunos começam por lidar com a demonstração nas suas 

duas funções essenciais: verificação e explicação. No entanto, é à segunda função que a 

autora confere uma importância primordial, visão partilhada por outros autores, como 

por exemplo Yackel e Cobb (1994, referidos por Garnica, 1996) e Hersh (1993; 1997), e 

também veiculada em Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 

2000). Assim, segundo esta perspectiva, a principal função da demonstração na sala de 

aula é a promoção da compreensão matemática28. Por isso, Hanna (2000) considera que 

o maior desafio dos educadores matemáticos é encontrar modos mais efectivos de 

utilizar a demonstração para este fim. Entre esses modos, inclui-se o uso de software de 

geometria dinâmica por favorecer novas abordagens de ensino da demonstração. A 

autora refere ainda que nem sempre é possível encontrar demonstrações explicativas e 

que a geometria é o domínio da matemática que mais se presta para a utilização deste 

tipo de demonstrações, uma vez que a maior parte das mesmas são explicativas. A 

251                                                
28 Esta perspectiva não se encontra disseminada nos professores, em geral, tal como é discutido em Harel 
e Sowder (2007), sendo a função verificativa da prova a única função que é reconhecida. Por exemplo, na 
investigação conduzida por Knuth (2002, referido por Harel e Sowder, 2007), focada nas concepções de 
demonstração de 16 professores de Matemática do ensino secundário, nenhum dos professores 
mencionou explicitamente o papel explicativo da demonstração, e 13 professores consideravam o 
desenvolvimento do pensamento lógico ou do raciocínio como o objectivo primordial do ensino da 
demonstração. 
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geometria euclidiana constitui ainda, segundo Braumann (2002), um excelente 

manancial para os alunos descobrirem as suas próprias estratégias de demonstração, 

desenvolvendo, deste modo, as suas capacidades de dedução matemática. Também em 

NCTM (1991/1993), a geometria é apontada como uma área primordial na qual se pode 

ensinar, compreender e praticar o raciocínio matemático, a justificação e a 

demonstração. 

Hersh (1993; 1997) distingue claramente o papel da demonstração na investigação 

matemática (o de convencer) do papel da demonstração na sala de aula (o de explicar). 

Este autor argumenta que, no contexto da aula de Matemática, os alunos ficam 

facilmente convencidos e que não precisam da demonstração para esse efeito; precisam 

dela para explicar e compreender por que é que um teorema é verdadeiro. 

As Funções da Demonstração no Contexto de Utilização de Software de Geometria 

Dinâmica 

De Villiers (2001) afirma que num contexto educacional de utilização de um 

software como o Sketchpad, a função de verificação/convencimento não motiva os 

alunos para fazer uma demonstração, já que, ao investigarem uma dada conjectura por 

meio de uma variação contínua, não sentirão necessidade de obter uma maior convicção 

do que aquela que obtêm com a exploração deste tipo de software, ou de verificar a sua 

validade. Mas se forem questionados acerca da razão que os leva a pensar que um dado 

resultado é verdadeiro, os alunos sentir-se-ão motivados a obter uma compreensão sobre 

a forma como a conjectura é consequência de outros resultados conhecidos, encarando 

um argumento dedutivo como uma tentativa de explicação. Posição similar é tomada 

por Fonseca (2004) e Veloso (1995) quando defendem que este tipo de software conduz 

à necessidade de demonstração das descobertas que os alunos forem fazendo, na sua 
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função de explicação, ou seja, na compreensão da razão por que é verdadeira uma dada 

afirmação. 

Focando o ensino da demonstração com o Sketchpad, de Villiers (2001) considera 

que a função da verificação se deve restringir aos resultados acerca dos quais os alunos 

possam ter dúvidas. No entanto, ao contrário de Hanna (2000), admite que todas as 

funções da demonstração deverão ser introduzidas aos alunos, à excepção da função de 

sistematização que só poderia estar presente num estádio avançado da prática de 

demonstrar. O autor estabeleceu uma sequência pela qual as funções da demonstração 

seriam introduzidas, não de forma linear mas em espiral: explicação, descoberta, 

verificação, desafio intelectual e sistematização. Nesta sequência, o professor deverá dar 

uma atenção constante “aos aspectos relativos à comunicação, negociando e 

clarificando com os alunos os critérios para a evidência aceitável, a heurística 

subjacente e a lógica da demonstração” (de Villiers, 2001, p. 36). 

À partida, poderíamos questionar a função de descoberta da demonstração numa 

aula de Matemática, já que os alunos, por norma, não descobrem novos resultados 

matemáticos, isto é, não produzem novo conhecimento matemático. De qualquer modo, 

este facto não invalida que os alunos não descubram resultados novos para eles 

próprios, embora já descobertos e demonstrados no seio da comunidade matemática. De 

Villiers (2001) dá o exemplo da demonstração da obtenção de um rectângulo quando se 

unem os pontos médios dos lados de um papagaio que leva a descobrir que é a 

perpendicularidade das diagonais do papagaio a característica essencial de que depende 

esse resultado matemático, e portanto a generalizá-lo para qualquer quadrilátero com 

diagonais perpendiculares (mesmo que não tenha os lados adjacentes iguais, já que esta 

propriedade não é requerida). 
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Ainda no que se refere ao software de geometria dinâmica, Hanna (2000) 

considera que este promove quer a exploração quer a demonstração, uma vez que, por 

seu intermédio, facilmente se formula e testa conjecturas. Se por um lado, é pacífica a 

associação entre a exploração e a emergência de conjecturas, o mesmo não se pode 

dizer no que respeita à associação entre a demonstração e o teste de conjecturas feito 

com este tipo de software, uma vez que o mesmo apenas poderá conduzir a uma 

demonstração de que uma dada conjectura não é válida, por via de um contra-exemplo. 

No caso da verificação empírica confirmar as conjecturas, os alunos sentir-se-ão 

convictos das mesmas e, provavelmente, dispensarão a demonstração, pelo menos, na 

sua função de verificação. Claro que um teste de conjecturas, por si só, não providencia 

a demonstração na função que é valorizada por Hanna (2000), a função explicativa. 

Mason (1996) aponta mesmo para a dificuldade que existe neste tipo de software em 

procurar a razão estrutural que faz com que uma dada conjectura se verifique sempre, 

ou seja, a razão que explica por que é verdadeira determinada propriedade geométrica. 

No entanto, essa explicação pode ser procurada precisamente na demonstração, e nesse 

sentido, o software de geometria dinâmica, ao favorecer a formulação de conjecturas 

acerca da generalidade de resultados descobertos e validados como verdadeiros em 

casos particulares, dadas as características que lhe são inerentes (Rodrigues, 1997; 

2000; Schwartz, 1994), pode, efectivamente, contribuir para que os alunos sintam 

necessidade de compreender as razões explicativas das propriedades geométricas. Esta 

ideia é defendida por Hanna e Jahnke (1999), ao considerar que uma abordagem de 

ensino com este tipo de software pode conduzir os alunos a verem a necessidade de uma 

demonstração para explicar resultados inesperados ou não intuitivos. Por sua vez, Harel 

e Sowder (2007) documentam vários estudos em que é possível o progresso dos alunos 

no que respeita ao uso de esquemas demonstrativos dedutivos em ambientes de uso 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 255 

deste tipo de software, desde que exista um planeamento cuidado e uma instrução nesse 

sentido, por um longo período de tempo, argumentando que este tipo de ferramenta, 

embora importante sob vários pontos de vista, não conduz à prova de forma automática. 

Como Integrar a Demonstração no Currículo de Matemática 

Fundamentada a importância da integração curricular da demonstração, surgem 

agora várias questões, de ordem metodológica, e não só, sobre como fazê-lo, como 

desenvolver nos alunos as competências necessárias ao processo de demonstrar, e como 

desenvolver nos alunos a compreensão da sua importância, bem como a motivação e a 

necessidade de proceder à demonstração das conjecturas que formulam. 

Ensinar Lógica? 

Sendo a inferência lógica uma característica essencial do esquema demonstrativo 

dedutivo (Harel e Sowder, 2007), é de questionar se o ensino explícito de lógica poderá 

favorecer a aprendizagem da demonstração. Harel e Sowder (2007) referem a teoria 

piagetiana, segundo a qual, à entrada na adolescência, os jovens passariam para o 

estádio operatório formal do seu desenvolvimento cognitivo, estando, deste ponto de 

vista, capacitados para raciocinar logicamente. Os autores referem que, embora existam 

diferentes aspectos do pensamento característico deste estádio, que não o 

exclusivamente lógico (como por exemplo, o raciocínio proporcional), existem estudos 

que evidenciam que muitos alunos, desde o 6.º ao 12.º ano de escolaridade, e mesmo no 

ensino superior, não atingiram o estádio operatório formal em algumas áreas 

importantes da Matemática. Estes resultados levam os autores a ponderar que “it 

appears that it is risky to assume that logical reasoning at a high level develops 
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automatically in the course of schooling, whether within or outside mathematical 

contexts” (Harel e Sowder, 2007, p. 825). 

Ao nível da implicação lógica, 62% dos alunos de 14 anos—num estudo 

desenvolvido em grande escala no Reino Unido (Hoyles e Kuchemann, 2002)—

consideram que uma implicação lógica afirma o mesmo que o seu inverso (por 

exemplo, se o produto de dois números é ímpar, então a sua soma é par quereria dizer o 

mesmo que se a soma de dois números é par, então o seu produto é ímpar). Os 

quantificadores também suscitam dificuldades na compreensão do significado das 

afirmações, mesmo em alunos universitários, em particular quando as proposições têm 

dois quantificadores e o quantificador existencial surge antes do quantificador universal 

(Dubinsky e Yiparaki, 2000, referidos por Harel e Sowder, 2007). 

Por outro lado, o uso das expressões lógicas em situações do dia-a-dia é diferente 

do seu uso em matemática. Por exemplo, a implicação no dia-a-dia é entendida como 

uma conjunção: “se arrumares o quarto, vais brincar”. No dia-a-dia, a disjunção tem, na 

maior parte das vezes, um sentido exclusivo em contraste com a convenção inclusiva 

comum em matemática. Enquanto a argumentação por contradição é usada espontânea e 

frequentemente no dia-a-dia (mesmo envolvendo afirmações matemáticas), a 

demonstração por contradição oferece bastantes dificuldades aos alunos quer na sua 

compreensão quer na sua concretização (Thompson, 1996). Sendo um dos pré-

requisitos para a elaboração deste tipo de prova a capacidade de negar uma afirmação 

matemática, os alunos manifestam dificuldade em negar implicações (Thompson, 1996) 

e também proposições com quantificadores: “they [Lin, Lee e Yu, 2003] found that the 

difficulty levels of students’ negating a statement can be ordered decreasingly as 

negating statements without quantifiers, negating «some», negating «all», and negating 

«only one»” (Harel e Sowder, 2007, p. 827). 
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Será necessário desenvolver o raciocínio lógico para que os alunos desenvolvam 

também as suas competências em demonstrar? “In general, then, there are many weak 

spots in students’ likely grasp of the logical reasoning used in advanced proof schemes. 

Is it a chicken-egg question, or can logical thinking and proof performance grow 

together?” (Harel e Sowder, 2007, p. 827). Por um lado, na compreensão das 

dificuldades manifestadas pelos alunos na construção de demonstrações, é necessário 

atender ao conjunto de factores que contribuem para as mesmas e não apenas ao aspecto 

da lógica. O estudo de Balacheff (1991), em particular, apresenta factores sociais que 

poderão constituir obstáculos para a aprendizagem da demonstração, já que alunos 

detentores de alguma lógica e evidenciando capacidade de efectuar uma demonstração, 

mantinham dificuldades em encetar, por sua própria iniciativa, processos 

demonstrativos, desde que não lhes fosse solicitado directamente a produção de uma 

demonstração. De acordo com de Villiers (2001), as dificuldades manifestadas pelos 

alunos na construção de demonstrações reside mais na sua falta de motivação e na 

compreensão do papel da demonstração do que propriamente na falta de competência 

em raciocinar logicamente. Este autor fundamenta a sua posição, apoiando-se em 

estudos recentes que, contrariamente à situação descrita anteriormente por Harel e 

Sowder (2007), “contradizem Piaget, mostram que crianças muito novas são 

inteiramente capazes de fazer raciocínios lógicos em situações reais e com significado 

para elas” (de Villiers, 2001, p. 31). Por outro lado, de acordo com Harel e Sowder 

(2007), não existe evidência dos estudos empíricos incidentes nesta problemática de que 

um ensino explícito de lógica tenha um impacto positivo na competência em 

demonstrar. Daí que os autores afirmem que esta é uma questão em aberto, não sendo 

claro se é preferível uma atenção explícita ao raciocínio lógico ou se este deve entrar na 

sala de aula por osmose. 
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Contextos favoráveis 

Julgo que a aprendizagem da demonstração se deve desenvolver em contextos de 

ensino caracterizados por um ambiente investigativo em que predominem as discussões 

matemáticas, e por conseguinte, as argumentações dos alunos. Sou ainda de parecer que 

a sua aprendizagem deverá ser transversal a todo o currículo, não devendo ser tratada 

como tópico separado dos restantes conteúdos curriculares, já que constitui um 

instrumento importante para a compreensão da matemática. 

Segundo vários autores, a demonstração pode ser favorecida pela realização de 

actividades de exploração e investigação (Boavida, 2005; Fonseca, 2004; Harel e 

Sowder, 2007; Martins, Maia, Menino, Rocha, e Pires, 2002; Oliveira, 2002). Oliveira 

(2002) considera que a ênfase numa abordagem investigativa nas aulas de Matemática 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de demonstrar, já que a produção de 

conhecimento novo poderá levar os alunos a sentirem necessidade de validar os 

resultados alcançados, ao contrário do que sucede na resolução de problemas, em que os 

alunos apenas desejam produzir uma solução, não sentindo necessidade de fazer apelo a 

mais lógica do que aquela que é requerida para a consecução de alcançar uma dada 

solução. Este autor considera, pois, importante que, em contextos investigativos, os 

alunos validem os seus resultados. 

No entanto, são vários os estudos empíricos (Brocardo, 2001; Fonseca, 2000; 

Oliveira, 1998; Rocha, 2002, citada em Ponte, 2003a; Rodrigues, 1997; 2000) que 

evidenciam que os alunos atribuem o estatuto de conclusão (ou generalização, na 

terminologia de Reid, 2002) às conjecturas que formulam, não sentindo necessidade de 

as testar nem de as demonstrar. Alguns destes estudos (Brocardo, 2001; Fonseca, 2000; 

Oliveira, 1998) mostram que os alunos, mesmo em contextos investigativos, por vezes, 

tendem a comunicar as conjecturas, de forma imediata, ao professor, para que este as 
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valide e valorize as descobertas feitas—sendo este facto, segundo Brocardo (2001), com 

base nos resultados empíricos do seu estudo, característico da fase inicial de contacto 

dos alunos com as tarefas de investigação, em que a sua experiência na exploração deste 

tipo de tarefas é ainda reduzida. Os resultados de Brocardo (2001), uma vez que se 

reportam a uma experiência curricular que se desenvolveu durante todo o ano lectivo, 

mostram uma evolução na compreensão dos alunos do estatuto de uma conjectura e da 

necessidade da demonstração, na qual a solicitação constante da demonstração das 

conjecturas formuladas, por parte da professora, foi um factor determinante. Por isso, 

independentemente da maior ou menor necessidade sentida, à partida, pelos alunos para 

demonstrar, parece-me que, também aqui o professor tem um importante papel a 

desempenhar no desenvolvimento dessa mesma necessidade, bem como “na 

negociação—com eles—do rigor aceitável e desejável na demonstrações, na 

identificação de argumentações melhoráveis e na própria concepção da estrutura das 

demonstrações” (Oliveira, 2002, p. 29). Esta negociação prende-se com a negociação da 

norma sociomatemática do que consiste uma validação aceitável em Matemática. 

Yackel e Cobb (1996) introduziram este conceito para o distinguir das normas sociais 

existentes numa sala de aula que são comuns a várias disciplinas, uma vez que o mesmo 

relaciona-se especificamente com a aula de Matemática. Exemplos de normas 

sociomatemáticas apontadas pelos autores são a compreensão normativa do que é 

considerado matematicamente diferente, ou sofisticado, ou ainda o que é considerado 

uma explicação e uma justificação matemática aceitável. Assim, de acordo com os 

autores, o que se torna normativo matematicamente é determinado pelos pressupostos, 

suposições, crenças e objectivos assumidos pelos participantes na aula de Matemática. 

Vários investigadores (Boero et al., 1996) apontam ainda uma outra razão para a 

importância da actividade de conjecturar, presente em contextos de ensino centrados em 
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actividades investigativas, nas tentativas dos alunos em elaborar demonstrações. Boero 

et al. (1996) sublinham a estreita conexão que existe entre o raciocínio formado na fase 

de formulação de conjecturas e o raciocínio numa eventual prova, colocando a hipótese 

de existência de uma unidade cognitiva dos teoremas. De acordo com os autores, na 

fase de conjecturação, os alunos trabalham a conjectura por uma intensa actividade 

argumentativa, justificando a plausibilidade das suas escolhas. Na fase seguinte de 

demonstração, os alunos organizam de um modo coerente alguns dos argumentos 

produzidos na fase anterior, encadeando-os logicamente. 

Se, por um lado, as tarefas podem influenciar bastante o ambiente de 

aprendizagem, por outro lado, a natureza do discurso é um factor determinante do 

mesmo, sendo um elemento-chave na compreensão do que deve ser um contexto 

favorável ao desenvolvimento da competência em demonstrar na aula de Matemática. 

Harel e Sowder (2007) referem que um ambiente de aprendizagem em que seja comum 

os alunos explicitarem as suas formas de pensar e argumentarem e contra-argumentarem 

em torno dos seus raciocínios, ao invés de ser o professor a ajuizar sobre a correcção de 

uma dada afirmação, proporciona que os alunos desenvolvam diferentes esquemas 

demonstrativos. É importante que o professor indague sempre sobre o porquê da 

resposta dada pelo aluno, seja ela correcta ou incorrecta (Thompson, 1996), sem colocar 

na entoação da voz qualquer juízo validativo da mesma, e que direccione a discussão 

matemática para o seio da turma, levando os alunos a argumentar uns com os outros. 

“Evidence exists to indicate that a classroom environment that is conducive to social 

interactions among students and between the teacher and the students can be 

productive” (Harel e Sowder, 2007, p. 831). 

A Motivação dos Alunos para Demonstrar 
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No que respeita ao modo de fazer com que os alunos compreendam a importância 

da demonstração, Alibert e Thomas (1991) consideram que a incerteza, 

institucionalizada na noção de conjectura, é essencial para que tal aconteça, ocupando a 

mesma um lugar importante na aprendizagem. Os autores descrevem um estudo que 

implementou, no primeiro ano universitário, um método de ensino experimental com o 

objectivo de capacitar os alunos a verem a demonstração como uma parte necessária do 

processo científico do conhecimento avançado, e não como um mero exercício formal a 

realizar para o professor. Na experiência de ensino desenvolvida, era pedido aos alunos 

que produzissem e validassem conjecturas relevantes para o seu currículo de 

Matemática. “Underpinning this custom was the principle that the functional nature of 

proof only arises in situations where students meet the uncertainty of mathematical 

propositions” (Alibert e Thomas, 1991, p. 225). Percebemos, implicitamente, que os 

autores atribuem à demonstração uma função primordial de verificação. Esta questão 

não é pacífica, tal como tem vindo a ser discutido no presente trabalho. Parece-me ser 

evidente que esta função só surgirá, naturalmente, em contextos de ensino que 

conduzam os alunos à produção de conjecturas; no entanto, este facto não garante, por 

si só, que tal aconteça, pois nem sempre existe incerteza nas conjecturas formuladas. 

Portanto, o desenvolvimento da compreensão do estatuto da conjectura e da importância 

da demonstração passa por um trabalho continuado do professor nesse sentido 

(Brocardo, 2001). 

Segundo Mariotti, Bussi, Boero, Ferri e Garuti (1997), e de acordo com a revisão 

da literatura feita pelos mesmos, existem dois pontos cruciais no domínio da 

demonstração matemática e que se encontram relacionados de um modo complexo: (a) 

o problema da motivação para a prova matemática e (b) a distinção entre argumentação 

e prova matemática. Os autores consideram que a motivação para a prova apresenta três 
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níveis: no 1.º nível, é a função da verificação que está presente (é verdade?); no 2.º 

nível, encontra-se a função da explicação (compreender por que motivo é verdade); e o 

3.º nível refere-se ao lugar ocupado pelos teoremas na pesquisa da verdade. 

Mariotti et al. (1997) conduziram três estudos empíricos de longa duração em 

diferentes contextos e em diferentes níveis de ensino, desde o 5.º ao 10.º ano de 

escolaridade, com o objectivo de analisar: (a) as características da actividade 

experimental no âmbito do desenvolvimento de teoria na geometria; (b) o papel do 

professor enquanto elemento mediador cognitivo e cultural na sala de aula; e (c) a 

evolução das ideias matemáticas, desde a conjectura inicial até à sua formulação e 

eventual prova (explicação). 

Nestes estudos, os autores não contemplaram o 3.º nível da motivação para a 

prova, ou seja, não atenderam à prova formal e sua ligação com a semântica. Mariotti et 

al. (1997) consideram que o primeiro nível da motivação para a prova constitui um pré-

requisito do segundo, sendo, neste ponto, concordantes com Alibert e Thomas (1991): 

In our opinion, the uncertainty status of the truth of a statement is crucial for 
the inicial construction of the meaning of theorems and calls for the careful 
selection of problem-solving situations, where the production of a 
conjecture is required. (Mariotti et al., 1997, p. 182) 

De Villiers (1997), indigitado para reagir à comunicação de Mariotti et al. (1997) 

no Forum de Investigação Research on mathematical proof que decorreu no Congresso 

PME 21, na Finlândia, contesta a afirmação citada atrás. Este autor, baseando-se no 

facto de que as funções da demonstração podem variar bastante consoante o contexto, a 

experiência e o desenvolvimento cognitivo dos alunos, afirma que pode acontecer que 

os alunos passem de imediato para a função da explicação sem passarem primeiro pela 

da verificação. De Villiers (1997) exemplifica esta situação com o trabalho exploratório 
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conduzido pelos alunos no Sketchpad ou noutro software de geometria dinâmica que, 

dadas as características destes programas, geralmente é associado a uma forte convicção 

a respeito da veracidade e validade das conjecturas geométricas investigadas de uma 

forma dinâmica por meio de uma variação contínua. Neste caso em que os alunos não 

têm dúvidas acerca da veracidade das conjecturas, a função de verificação não constitui 

uma motivação para fazer uma demonstração. Mas estes mesmos alunos que 

dispensariam a função da verificação poderiam desde logo passar à função da 

explicação desde que desafiados para tal, sem que aquela fosse um pré-requisito desta. 

Baseando-me nos resultados de Rodrigues (1997), poderei afirmar que: (a) os 

alunos encaram as suas conjecturas de uma forma conclusiva e acabada quando se 

sentem certos acerca da veracidade das mesmas, não lhes ocorrendo a possibilidade nem 

de as testar nem de as provar; e (b) sentem-se motivados para a prova matemática 

quando não se sentem certos acerca de uma dada afirmação matemática e esta incerteza 

condu-los de facto à motivação para a demonstração enquanto explicação de um dado 

fenómeno matemático, motivação esta que não surge de qualquer desafio externo do 

professor mas sim da procura dos fundamentos teóricos de um dado fenómeno, 

correspondendo a um processo interno de tentativa de satisfazer um motivo cognitivo 

individual. 

Ilustrarei aqui os resultados que acabei de enunciar com um caso concreto retirado 

de Rodrigues (1997). A aluna, ao verificar que as mediatrizes dos lados de um dado 

triângulo se cruzavam, no Cabri, e confrontada com as questões da ficha de trabalho 

“Terá sido um acaso? Como pensas fazer para o descobrir?”, inicialmente não sabia se 

tal facto poderia ser um acaso ou se poderia ser generalizável às mediatrizes dos lados 

de qualquer triângulo, e mesmo depois de verificar que a concorrência das mediatrizes 

se mantinha com a variação sofrida pelos triângulos, mesmo depois da legitimação dada 
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pela investigadora—no papel de professora—“Continuam”, a motivação para a prova 

persistiu “Agora como é que a gente vai explicar isso? . . . Como é que a gente agora 

prova?”, não se tendo convencido da concorrência das mediatrizes dos lados de um 

triângulo pela percepção visual dos diversos exemplos gerados pelo Cabri, uma vez que 

a convicção total de uma generalização decorreria das razões explicativas daquele 

fenómeno observado no ecrã, razões estas situadas, não num nível empírico da 

experimentação por intermédio do Cabri, mas sim num nível superior de teorização, 

respeitante à inclinação das mediatrizes. 

Os resultados de Rodrigues (1997) são consonantes com as duas perspectivas, 

embora esse facto possa parecer contraditório. A incerteza de uma ideia matemática 

conduziu à necessidade de demonstração na sua função de explicação, constituindo 

portanto a primeira um pré-requisito da segunda, tal como defendido por Mariotti et al. 

(1997). O facto de a motivação para a função de explicação se encontrar num segundo 

nível, superior ao da verificação, corresponde também à natureza cognitiva envolvida na 

função de explicação que poderemos situar num nível teórico superior, mais exigente e 

mais profundo enquanto compreensão de um dado fenómeno. Por outro lado, se a 

convicção dos alunos na veracidade das suas conjecturas não os motiva à partida para a 

demonstração, muito menos para a sua função de verificação, parece-me ser possível 

uma acção concertada e dirigida por parte do professor, enquanto fonte de motivação 

externa, no sentido de os conduzir directamente à função de explicação da 

demonstração sem passar pela função da verificação, embora os resultados de 

Rodrigues (1997) não incluam dados relacionados com esta última situação. 

De acordo com Balacheff (1991), para a motivação dos alunos para a 

demonstração, é fundamental que o professor devolva aos alunos a responsabilidade da 

validação das afirmações matemáticas. A discussão desenvolvida entre os estudantes no 
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seio do pequeno grupo e também com o professor em grupo-turma tem, igualmente, 

uma importância decisiva na emergência do significado da demonstração e na 

motivação para demonstrar as conjecturas formuladas (Alibert e Thomas, 1991; 

Boavida, 2005; Fonseca, 2004; Mariotti, 2000). No entanto, Balacheff (1991) refere que 

nem sempre as discussões entre os alunos sobre conteúdo matemático assumem as 

características de uma discussão matemática, podendo consistir unicamente em 

argumentos pró e contra, sem ligação entre si. O autor sublinha, pois, que tais situações 

de interacção não garantem, por si só, que os alunos se envolverão em discussões 

matemáticas e que, por fim, produzirão uma demonstração. Balacheff (1991) documenta 

um estudo revelador de que as interacções sociais, desenvolvidas no seio do pequeno 

grupo, podem favorecer a emergência de processos de demonstração nos alunos mas 

podem também ser um obstáculo à produção de demonstrações. Constituem um 

obstáculo quando os alunos optam por formas empíricas de validação para conseguirem 

obter o acordo dos colegas, já que deverão encontrar, num dado problema, uma solução 

comum a todo o grupo: 

Our point is that in some circumstances social interaction might become an 
obstacle, when students are eager to succeed, or when they are not able to 
coordinate their different points of view, or when they are not able to 
overcome their conflict on a scientific basis. In particular these situations 
can favour naïve empiricism, or they can justify the use of crucial 
experiments in order to obtain an agreement instead of proofs at a higher 
level. (Balacheff, 1991, p. 188) 

Por outro lado, Balacheff (1991) chama a atenção para o facto de que os alunos 

numa sala de aula agem como pessoas práticas que pretendem ser eficientes e não 

rigorosas, estabelecendo um paralelismo com o desenvolvimento histórico da 

matemática: a matemática das civilizações antigas (por exemplo, dos egípcios) tinha 

uma vertente instrumental, estando encapsulada na prática e focada na eficiência 
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enquanto a matemática que viu nascer a demonstração baseou o conhecimento e a 

verdade na razão, e ao tornar-se objecto avaliável por si própria através de um processo 

construtivo, mudou o seu propósito, da eficiência anterior para rigor. Assim, visando a 

eficiência, os alunos pretendem encontrar uma solução para a tarefa proposta, e não 

produzir conhecimento. “Thus again argumentative behaviors could be viewed as being 

more ‘economic’ than proving mathematically, while providing students with a 

satisfactory feeling about the fact that they have completed the task” (Balacheff, 1991, 

p. 188). Como explicitado anteriormente no segundo capítulo deste trabalho, Balacheff 

é um dos autores que considera que não só argumentação e demonstração são conceitos 

distintos, como também sugere que os comportamentos argumentativos são “genuine 

epistemological obstacles to the learning of mathematical proof” (Balacheff, 1991, p. 

188). 

É evidente que quanto mais críticos e cépticos forem os estudantes, mais acesa e 

participada será a discussão matemática numa sala de aula (de Villiers, 2004). Schwartz 

(1994) considera que uma educação matemática bem sucedida inclui a mudança de 

hábitos mentais de tal modo que os alunos se tornem críticos de uma forma construtiva 

e sintam necessidade da demonstração como resposta a um desejo de saber e de 

compreender: “Students who have been successfully educated mathematically are 

skeptical students, who look for evidence, example, counterexample, and proof, not 

simply because school exercises demand it, but because of an internalized compulsion 

to know and to understand” (Schwartz, 1994, p. 2). 

Na experiência de ensino documentada em Alibert e Thomas (1991), a aula de 

Matemática seguia três fases. Na primeira delas, o professor iniciava e organizava a 

produção de afirmações científicas por parte dos estudantes que eram, depois, escritas 

no quadro sem qualquer avaliação imediata da sua validade. Na segunda fase, estas 
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afirmações eram postas à consideração e discussão dos alunos que deveriam decidir 

acerca da sua validade através da demonstração, da refutação, de contra-exemplos, etc. 

Assim, as demonstrações eram produzidas através das interacções entre os alunos e 

eram endereçadas, não ao professor, mas aos outros colegas estudantes. Na terceira fase, 

as afirmações validadas por demonstração tornavam-se teoremas enquanto as 

incorrectas eram preservadas como afirmações falsas com um contra-exemplo 

correspondente. Os autores afirmam que um dos resultados deste método de ensino foi o 

de os alunos deixarem de encarar as ideias erradas como falhas para as verem como um 

evento científico normal e até produtivo. Neste contexto, a demonstração não é de 

forma alguma um exercício formal com o único fim de ser apresentado ao professor; 

pelo contrário, incorpora a argumentação e visa o convencimento dos colegas acerca da 

validade de determinadas afirmações matemáticas: 

We have to distinguish here between ‘proofs to convince’ someone (such as 
another student) of something that is not already a part of his 
institutionalized knowledge and ‘proofs to show’, where the aim is to show 
someone (such as the teacher) that one has reached some knowledge that 
he/she already possesses. One of the main hypotheses of research is that the 
activity involved in the first process is fundamentally different from that 
involved in the second, and is able to produce a deepening of knowledge 
and its meaning. . . . This is a situation in which the student seeks to 
convince both himself/herself, and others at the same time, of the truth of a 
conjecture formulated in response to a problem which the whole group is 
trying to solve. The students are all aware that the conjecture is not 
necessarily true and in particular that is not yet an established part of 
institutionalized knowledge. (Alibert e Thomas, 1991, pp. 225-6). 

Estes dois tipos diferentes de demonstração—‘proof to show’, ‘proof to 

convince’—enquadram-se em duas linhas orientadoras curriculares distintas: (a) a 

tradicional, baseada em demonstrações feitas pelo professor e que os alunos deveriam 

decorar para manifestarem o seu saber, ou construídas pelos alunos a partir de teoremas 

já demonstrados pela comunidade matemática, e portanto, integrantes do conhecimento 
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matemático institucionalizado; e (b) uma outra, que aponta para demonstrações feitas 

pelos próprios alunos, decorrentes de todo um trabalho exploratório que os leve à 

formulação de conjecturas e à validação das mesmas (de Viiliers, 2004; Hanna, 2000). 

A desmotivação dos alunos para o processo de demonstração é também focada por 

Matos (2002) que a relaciona com um ensino fundamentado no pressuposto de que 

aprender matemática significaria coleccionar um conjunto de técnicas e definições nos 

vários temas da Matemática. Assim, a demonstração—tipicamente aqui com as 

características de ‘proof to show’, tal como descrito atrás, na citação de Alibert e 

Thomas (1991)—seria mais um dos elementos dessa colecção. 

Naturalmente que nesta lógica não se pode estranhar que os alunos não 
sintam qualquer necessidade de efectuar uma demonstração em matemática 
já que as demonstrações surgem como parte de uma colecção de coisas a 
saber e não como algo inerentemente característico da construção humana 
da matemática. É óbvio que os modos como a matemática é apresentada e 
servida aos alunos determina os seus modos de se relacionar com esses 
saberes e por isso não é de estranhar o sentimento quase universalmente 
negativo relativamente a essa disciplina na escola. (Matos, 2002, p. 3). 

Como Tornar as Demonstrações Significativas 

No que respeita às demonstrações apresentadas aos estudantes pelo professor, 

Alibert e Thomas (1991) consideram que deverá existir uma diferença substancial entre 

o tipo de demonstrações produzidas pelos matemáticos e o tipo de demonstrações de 

resultados matemáticos usadas no contexto escolar para transmitir aos estudantes de 

Matemática avançada esses mesmos resultados29. Segundo os autores, as primeiras são 

compostas por uma sequência linear de raciocínio simbólico, e ao serem seguidas, passo 

a passo, pelos estudantes, estes tenderão a trabalhar ao nível da manipulação simbólica e 

268                                                
29 Relativamente aos resultados matemáticos apresentados em sala de aula, Hanna (1996) chama a 
atenção para o perigo, na educação matemática, de se apresentar aos alunos todo o conhecimento 
matemático como sendo provisório de acordo com uma visão falibilista da matemática, uma vez que a 
maior parte dos teoremas matemáticos que foram provados ainda se mantêm provados. 
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a perder o sentido da globalidade da demonstração, associada à compreensão do seu 

conteúdo, das ideias matemáticas em causa. Por conseguinte, Alibert e Thomas (1991) 

defendem que as segundas deverão ser do tipo estrutural, com inclusão de material-extra 

que providencie uma visão global da demonstração e da sua estrutura, de modo a que se 

tornem significativas para os estudantes. 

Uma demonstração estrutural parte de uma demonstração linear estandardizada, 

introduz-lhe uma curta e intuitiva perspectivação geral, e reorganiza-a em níveis, 

procedendo de cima para baixo. Cada um dos níveis constitui um pequeno módulo 

autónomo e inclui a explicitação de uma ideia da demonstração, o que permite ter uma 

visão geral de uma subsecção da demonstração e de toda a arquitectura da 

demonstração. Este método de estruturação é usado na ciência computacional para 

estruturar programas complexos de computador, sendo designado aí por programação 

top-down. De acordo com Alibert e Thomas (1991), existe toda a vantagem em usar este 

tipo de demonstração nas apresentações feitas pelo professor, já que numa 

demonstração linear, muitas vezes, não é revelado o plano geral nem o propósito do uso 

de determinados passos, o que dificulta a compreensão do respectivo significado para os 

estudantes. Assim, uma demonstração estrutural tem o objectivo de ajudar os alunos a 

compreender as ideias subjacentes à demonstração e as suas ligações com outros 

resultados matemáticos. Este método de estruturação visa igualmente desenvolver nos 

alunos a capacidade de estruturar demonstrações lineares e de reflectir sobre o próprio 

processo de demonstrar. No quadro seguinte, estabeleço um paralelo entre uma 

demonstração linear e uma estrutural, decorrente da estruturação a que aquela foi 

submetida, com um exemplo ilustrativo que retirei de Alibert e Thomas (1991) e que 

elucida o modo como o nível 1, de topo, dá uma visão global de toda a demonstração: 
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Demonstração linear Demonstração estrutural 

Theorem: There exist infinitely many triadic primes 
(i.e. numbers of the form 4k + 3, for integral k) 

Consider the product of two monadic 
numbers: 
(4k +1)(4m +1) = 4k.4m + 4k + 4m + 1 = 
4(4km + k + m) + 1 
which is again monadic. Similarly, the 
product of any number of monadic primes is 
monadic. 
Now assume the theorem is false, so there 
are only finitely many triadic primes, say p1, 
p2, …, pn. Define 
M = 4p1p2 p3 … pn.-1. 
If pi/M then pi/1 since pi/4p1p2 p3 … pn. Since 
this is impossible, we conclude that no pi 

divides M. Also 2 does not divide M as M is 
odd. Thus all M’s prime factors are monadic, 
hence M itself must be monadic. But 
M = 4p1p2 p3 … pn.-1 = 4(p1p2 p3 … pn.-1) + 
3 
is clearly triadic—a contradicton. Thus the 
theorem is proved. 

 

Level 1- Suppose the theorem is false and let p1, 
p2, p3, …, pn be all the triadic primes. We 
construct (in level 2) a number M [the pivot] 
having the following two properties: 
(a) M as well as all its factors is different 
 from p1, p2, p3, …, pn, 
(b) M has a triadic prime factor. 
These two properties clearly produce a 
contradiction, as we get a triadic prime which is 
not one of p1, p2, p3, …, pn. Thus the theorem is 
proved. 
 
In the Elevator – (a metaphor for the process of 
descending in levels) 
How shall we approach the definition of M? In 
the light of Euclid’s classical proof, it is natural 
to try M = 4p1p2 p3 … pn.+1. This indeed meets 
requirement (a) but not (b). In fact, since for all 
we know M itself may turn out to be prime, it 
must be triadic to meet (b). 
Thus a natural second guess is M = 4p1p2 p3 … 
pn.+3. However, this has another “bug”—since 
one of the pi’s is 3, M is divisible by 3, in 
violation of (a). But this bug, once discovered, is 
easy to fix—simply eliminate 3 from the 
product in the bugged definition. 
 
Level 2 – Let M = 4p2 p3 … pn.+3 (we assume 
p1=3). We show that M satisfies the two 
requirements from Level 1. 
Requirement (a) means that no p should divide 
M. Indeed, p2 p3 …, pn do not divide M as they 
leave a remainder of 3, and 3 does not divide M 
as it does not divide 4p2 p3 … pn. 
As for requirement (b), suppose on the contrary 
that all of M’s prime factors were monadic. 
Then M, as a product of monadic numbers, 
would itself be monadic (Lemma, Level 3)—a 
contradiction. Thus (a) and (b) are satisfied. 
 
Level 3 – Lemma. A product of monadic 
numbers is again a monadic number. 

Quadro 6. A demonstração linear e a demonstração estrutural de um teorema 

(citado de Alibert e Thomas, 1991, pp. 221-3) 
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Como podemos verificar, a demonstração estrutural é mais longa do que a linear 

devido à explicitação detalhada das ideias que guiaram a demonstração e das opções 

feitas na mesma. Na parte In the Elevator existe mesmo uma discussão informal e parte 

do processo de encontrar uma demonstração. A escassez de economia da demonstração 

estrutural é contrabalançada pelo ganho em compreensão. 

Os autores referem, ainda, que o uso de demonstrações genéricas pode, 

igualmente, promover nos alunos uma compreensão mais significativa. Uma 

demonstração genérica é a que funciona ao nível do exemplo mas uma vez que os 

exemplo escolhidos são típicos da classe a que pertencem, a demonstração é 

generalizável. Corresponde ao que, no capítulo anterior, está descrito como exemplo 

generalizável—processo de demonstração usado no séc. XVII. Passo a citar um 

exemplo ilustrativo de uma demonstração genérica para a irracionalidade de 
8

5
: 

We will show that if we start with any racional 
q

p
 and square it, then the 

result 
2

2

q

p
 cannot be 

8

5
. 

On squaring any integer n, the number of times that any prime factor 
appears in the factorization of n is doubled in the prime factorization of n2, 
so each prime factor occurs an even number of times in n2. (For instance, if 
n = 12 = 22x3, then 122 = 24x32.) 

In the fraction 
2

2

q

p
, factorize p2 and q2 into primes and cancel common 

factors where possible. Each factor will either cancel exactly or we are left 
with an even number of appearances of that factor in the numerator or the 

denominator of the fraction. The fraction 
2

2

q

p
 can never be simplified to 

8

5
 

for the latter is 
32

5 , which has an odd number of 5’s in the numerator (and 

an odd number of 2’s in the denominator). (Alibert e Thomas, 1991, p. 217, 
destaque no original) 
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Assim, o que as demonstrações genéricas perdem em generalidade relativamente 

às demonstrações gerais, ganham em poder explicativo, e por isso é de aconselhar o seu 

uso em certos teoremas, como este, por exemplo, 

For any nxn matrix, n a positive integer, such the rows form arithmetic 
progressions with the same common difference d, then the sum of any n 
elements, no two of which are in the same row or column, is invariant. 
(Alibert e Thomas, 1991, p. 217) 

Ao usar o exemplo da matriz 8x8 neste teorema, Movshovitz-Hadar (1988, citada 

em Alibert e Thomas, 1991) faz o seguinte comentário acerca do mesmo: 

small enough to serve as a concrete example, yet large enough to be 
considered a non-specific representative of the general case. The proof for 
the 8x8 case . . . is kind of “transparent”, one can see the general proof 
through it because nothing specific to the 8x8 case enters the proof. 
(Movshovitz-Hadar, 1988, p. 19, citada em Alibert e Thomas, 1991, p. 218) 

Este tipo de demonstração encontra-se igualmente ilustrado numa brochura 

destinada a professores dos 1.º e 2.º ciclos (Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel, 

2008), uma vez que é acessível a estes níveis de ensino, desde que os alunos sejam 

orientados pelo professor nesse sentido. Assim, na tarefa Números em Círculos, são 

escritos números naturais consecutivos nos círculos, começando no círculo superior e 

seguindo o sentido das setas, tal como ilustrado na figura III.5. Adicionam-se os quatro 

números colocados nos vértices do quadrilátero, depois os três números dos círculos do 

triângulo da esquerda, e em seguida, os do triângulo da direita. Por fim, adicionam-se as 

três somas obtidas. A soma resultante é designada por Grande Total. O objectivo da 

tarefa é encontrar uma relação entre os números representados no círculo central do 

esquema e os Grandes Totais obtidos. Na demonstração pelo exemplo generalizável da 

conjectura o Grande Total é igual a 10 vezes o número do centro mais 4, pode-se tomar 

como exemplo o 5 para número do centro e todos os outros números são rescritos por 
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somas e diferenças que os relacionem com o número do centro, tal como ilustrado no 

esquema da direita da figura III.5. O Grande Total fica deste modo evidenciado como 

10 cincos e um quatro, já que os números 1, 2 e 3 anulam-se, por figurarem quer no 

lugar de subtractivo quer no lugar de parcela. 

  
Figura 11. Números em círculos 

(Boavida et al., 2008, p. 87) 

E, embora os alunos aqui não usem expressões algébricas, facilmente 

compreenderão que o processo seria o mesmo se, em vez do 5 como número central, 

estivesse qualquer outro número natural. “O processo a que se recorreu, apesar de 

apoiado num exemplo, lidou, assim, com a questão da generalidade” (Boavida et al., 

2008, p. 88). Ou seja, trata-se de um exemplo que é típico e representativo da classe a 

que pertence (neste caso, representativo de todos os números centrais). 

A significância de um teorema decorre da sua aplicação, e portanto, da sua relação 

com a realidade. E esta dimensão tem de estar ligada à dimensão dedutiva da 

demonstração. “But the teaching of proof is always faced with a double problem: that of 

finding a proof and at the same time of conveying its meaning.” (Hanna e Jahnke, 1993, 

p. 433). A compreensão do que é uma demonstração e o desenvolvimento nos alunos de 

uma visão valorativa da mesma que os leve a sentirem necessidade de a produzir, 

encarando-a como argumento geral, relacionam-se, de acordo com Hanna e Jahnke 

(1993), com uma visão de uma base pragmática para a prova. 
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Estes autores apresentam uma visão de demonstração que pode ser categorizada 

como dialéctica, tirando implicações para o ensino. Na prática dos matemáticos, os dois 

aspectos associados à demonstração—a perspectiva dedutiva e a perspectiva de 

aplicação—normalmente são mantidos separados, uma vez que os matemáticos tendem 

a ignorar o aspecto da aplicação e a restringir-se à noção puramente dedutiva de prova. 

Nas suas palavras, “the purely deductive concept of proof deals with formal derivation, 

while justification through application refers to the fact that every justification must 

appeal to some basis, and the ultimate basis, from the point of view of meaning, is 

application” (Hanna e Jahnke, 1993, p. 429). No entanto, no contexto escolar, estes dois 

aspectos tendem a manter-se intimamente ligados. Os professores deverão considerar a 

contribuição de uma dada demonstração na nossa compreensão da realidade, não 

podendo, pois, ignorar o aspecto da aplicação como acontece com os matemáticos. A 

relação entre a matemática e a realidade tem um papel fundamental no ensino e na 

aprendizagem. O ensino da demonstração com a consideração desta relação implica um 

elevado nível de complexidade epistemológica nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Na perspectiva dos autores, o ensino tem de ser multi-dimensional e 

processar-se a diferentes níveis, o que no caso particular da prova, é difícil de conseguir, 

sendo um campo em que há ainda muito a fazer: 

This is often hard to achieve, because one has to develop arguments and 
examples relating proof and application for which there is no model in 
scholarly mathematics. From this aspect, mathematics education has a 
genuine scientific and philosophical task to perform. (Hanna e Jahnke, 1993, 
p. 433) 

Para os autores, não faz sentido justificar a abordagem da demonstração no 

contexto escolar com base na presumível imitação que os alunos fariam do processo 

social de verificação desenvolvido no seio da comunidade matemática. Em primeiro 
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lugar, porque é impossível reproduzir tal processo no contexto escolar: é a especialidade 

detida pelos matemáticos e o seu investimento de tempo que fazem o processo 

funcionar. Em segundo lugar, porque tanto professores como alunos têm consciência de 

que estão a trabalhar com teoremas que já foram demonstrados pelos matemáticos. Tal 

não significa, como os autores fazem questão de clarificar, que não se criem situações 

investigativas na sala de aula que encorajem os alunos a explorar e a formular 

conjecturas, a testá-las e a elaborar as suas próprias demonstrações. 

Focando o papel da comunicação na matemática escolar e no ensino, os autores 

defendem que no primeiro caso, a comunicação visa a complexidade matemática 

enquanto no segundo caso, lida com a complexidade epistemológica. Como os 

estudantes não possuem o conhecimento contextual que lhes permita justificar um 

teorema em termos da sua aplicação, é na situação de aprendizagem que estes dois 

aspectos não se podem separar: o argumento dedutivo tem de se relacionar com a sua 

área de aplicação intra ou extra-matemática. Segundo Hanna e Jahnke (1993), os alunos 

não estão seguros acerca dessa relação e é por esse motivo que estabelecem conclusões 

gerais com base em medições ou que duvidam da validade geral de uma demonstração 

matemática, recorrendo, a testes empíricos mesmo que estejam na presença da mesma. 

Assim, os autores preferem falar de uma base pragmática para a prova no contexto de 

ensino: “only by relating this theoretical viewpoint to the pragmatic justification can the 

meaning of the theorem, and thus the value of the proof, be made clear” (Hanna e 

Jahnke, 1993, p. 434, destaque no original). Os autores defendem, ainda, que é 

necessário que os alunos tenham uma experiência vasta e coerente na área de aplicação 

de um dado teorema para que compreendam o seu significado. Tal pode ser feito 

separadamente da derivação formal. E só então os estudantes serão capazes de valorizar 

uma demonstração. 
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Quando Iniciar o Ensino da Demonstração? 

Um aspecto a considerar na integração curricular da demonstração é o nível de 

ensino adequado à aprendizagem da demonstração. As Normas do NCTM de 2000 

defendem que esta pode ser feita desde o Jardim de Infância, na medida em que se 

entende essa aprendizagem como um processo evolutivo e gradual que pode iniciar-se 

com actividades precursoras da demonstração, como por exemplo, a justificação das 

conclusões alcançadas com base em casos particulares. Assim, de acordo com NCTM 

(2000), os alunos deverão, desde o nível do pré-escolar, desenvolver o hábito mental do 

raciocínio matemático através do seu uso consistente em diversos contextos. Isto é, 

deverão desenvolver a competência de (a) formular e investigar conjecturas 

matemáticas, (b) reconhecer o raciocínio e a demonstração como aspectos essenciais da 

matemática, (c) desenvolver e avaliar argumentos e demonstrações matemáticas e (d) 

seleccionar e usar diversos tipos de raciocínio e demonstração.  

O NCTM (2000) rejeita, pois, a visão da introdução da demonstração apenas a 

partir do ensino secundário a jovens que já possuem uma maturidade lógica que lhes 

permita lidar com o encadeamento formal e lógico de frases dedutivas. Esta visão é 

criticada por Boavida (2001) quando a enquadra numa linha tradicional de ensino de 

demonstração: 

Tudo se passava como se não houvesse génese da demonstração, como se de 
repente, por volta dos treze anos, se revelasse aos alunos que só a 
demonstração, em matemática, é portadora de certezas e se obrigassem a 
entrar num novo jogo de que tinham de aceitar as regras e onde os critérios 
de verdade e validade eram diferentes dos que tinham utilizado até aí. Era 
como se os alunos tivessem que se submeter a uma racionalidade nova 
virando as costas à racionalidade que até aí lhes tinha sido útil e lhes tinha 
permitido lidar com a Matemática. (p. 12) 
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Também Brocardo (2001) e Veloso (1998) assumem uma posição de defesa do 

ensino da demonstração enquanto processo que vai evoluindo ao longo da escolaridade. 

Veloso (1998) refere que a demonstração por contra-exemplo pode surgir muito cedo 

como forma de provar a falsidade de uma afirmação ou conjectura. E acrescenta: “na 

comunicação entre professor e alunos, nos primeiros anos, o que se deve procurar (e 

escrever nas fichas, nos textos de apoio, nos testes, etc.) são “argumentações”, 

“justificações”, “explicações porquê”.” (p. 371). No entanto, defende que se deve 

incutir nos alunos a ideia de que essas explicações podem ser melhoradas no futuro, ao 

lidarem com a generalidade, não obstante toda a valorização que deve ser feita aos 

esforços dos alunos na formulação dos seus argumentos, justificações e explicações. 

Ocasionalmente, pode a defesa de uma afirmação ser suficientemente forte e 
geral para ser considerada uma demonstração, e então o professor deve 
salientar esse facto, não de modo a diminuir as contribuições dos que só 
apresentaram bons argumentos, mas apenas para ir criando nos alunos um 
maior nível de exigência. (Veloso, 1998, p. 372). 

Com uma visão similar, encontramos Yackel e Cobb (1994, referidos por Garnica, 

1996) que assumem que as demonstrações desenvolvidas em contexto de sala de aula 

deverão decorrer da prática de argumentação, de comunicação oral e/ou escrita das 

diferentes ideias dos alunos, e de partilha de diferentes métodos encontrados na 

resolução de um problema ou de diferentes caminhos percorridos pelos alunos na 

procura de uma solução. Isto é, segundo os autores, é este tipo de prática que constitui a 

génese da aprendizagem da demonstração. 

Their explanation [of elementary school students] not only help them in 
their communication skills, but the explanations are likely also to help their 
classmates, to give to their teachers insights into to the children’s level of 
understanding and to engender or foster students’ growth in their proof 
schemes and their grasp of sociomathematical norms. (Harel e Sowder, 
2007, p. 833). 
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Outros autores (Duval, 1991; Balacheff, 1991) defendem precisamente o 

contrário, sustentando que a prática argumentativa pode dificultar a aprendizagem da 

demonstração: “mathematical proof should be learned “against” argumentation, 

bringing students to the awareness of the specificity of mathematical proof” (Balacheff, 

1991, p. 189). As razões apresentadas por Balacheff (1991) para esta posição foram já 

explicitadas, anteriormente, na subsecção A Motivação dos Alunos para Demonstrar. 

Duval (1991), partindo da distinção entre raciocínio argumentativo e raciocínio 

dedutivo—apresentada na subsecção Argumentação e Demonstração do segundo 

capítulo—considera ser importante desenvolver um trabalho centrado na descoberta do 

que consiste um passo dedutivo e um encadeamento de passos, implicando a proposta 

de tarefas que conduzam os alunos a compreender e a utilizar proposições em função do 

seu estatuto operatório e não apenas em função do seu conteúdo. 

A visão de existência de uma continuidade entre a argumentação e a demonstração 

é defendida, entretanto, por outros educadores matemáticos, com base em resultados 

empíricos dos estudos conduzidos pelos mesmos (Boavida, 2005; Boero et al., 1996; 

Healy e Hoyles, 2000; Mariotti, 2000). Em NCTM (1991/1993), distingue-se os 

conceitos de raciocinar, justificar e demonstrar mas defende-se que os mesmos estão 

relacionados já que é a raciocinar que os alunos justificam as suas afirmações e as 

justificações podem, eventualmente, transformar-se em demonstrações. 

A Demonstração no Currículo de outros Países 

Nesta subsecção, farei uma breve caracterização curricular de alguns países, dando 

conta da forma como a demonstração é encarada no currículo dos mesmos. Para tal, vou 

basear-me, fundamentalmente, no estudo comparativo elaborado pela equipa do Grupo 
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Didáctica e Formação do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa incidente nos programas de Matemática do 3º ciclo de cinco 

países europeus, incluindo Portugal30, uma vez que o contexto empírico da presente 

investigação é igualmente o 3.º ciclo. Por conseguinte, irei abordar, entre outros, os 

mesmos países seleccionados pela referida equipa. 

Estados Unidos da América. Decorrente das críticas feitas ao sistema 

institucional, na sequência das mudanças da sociedade provocadas pelo advento da era 

industrial, foram criadas no Estados Unidos várias Comissões, de 1890 a 1920, que 

influenciaram as decisões tomadas relativamente ao desenvolvimento do currículo. 

Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, registou-se um processo de 

descentralização de tal modo que a elaboração do currículo passou a ser da 

responsabilidade da escola e dos professores (Traldi, 1984). Actualmente, tanto nos 

Estados Unidos como no Canadá, é aos governos regionais (dos estados e províncias, 

respectivamente) que cabe a responsabilidade legal pelo currículo, não existindo 

portanto um currículo nacional (Gay, 1985). Segundo Seely (2008), os estados 

americanos ainda detêm um controlo excessivo sobre o seu sistema educativo. 

No início dos anos 60, Jerome Bruner liderou uma reformulação curricular que 

visava a melhoria da qualidade científica do ensino nas escolas dos Estados Unidos. De 

acordo com Roldão (2003), este movimento traduz uma “insatisfação com a distância 

do currículo vivido nas escolas, face ao saber científico que lhe subjaz, por um lado, e 

face ao seu uso efectivo e eficaz, por outro” (p. 42). Essa reforma fundamentou-se na 

ênfase curricular ao nível da estruturação disciplinar, sobrevalorizando os conteúdos. 

Desenvolveram-se movimentos que visavam o desenvolvimento de competências—
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Competency-Based Teacher Education (CBTE) e Performance Based Teacher 

Education (PBTE)—fundamentados numa racionalidade técnica que, assumindo a 

perspectiva behaviourista e neo-behaviourista dos anos 50 e 60, concebia a competência 

ou skill (designação mais comummente divulgada) como um saber que se aprendia a 

aplicar através de um treino específico e segmentar (Roldão, 2003) e que poderia ser 

previamente determinado numa lógica analítica, de acordo com a taxonomia de Bloom. 

Esta racionalidade técnica fundamentava, por conseguinte, um currículo concebido 

como plano. 

No âmbito da reforma dos anos 60, sob a égide de Bruner, surgiu o movimento da 

Matemática moderna que conduziu a um currículo de Matemática marcadamente 

influenciado pela escola bourbakista. Tanto as estruturas abstractas como o simbolismo 

que o dominaram acabaram por ser de difícil compreensão para os alunos cujos 

resultados nos testes de admissão à universidade sofreram mesmo um declínio (Ponte, 

2003a). Nos anos 70, em reacção à Matemática moderna, surgiu o movimento back to 

basics defensor das aprendizagens básicas, com um regresso à ênfase no domínio do 

cálculo. 

Desde o início da formação do movimento back to basics que o mesmo teve uma 

forte oposição por parte dos educadores matemáticos, a qual originou, a partir dos anos 

80, um novo movimento de reforma do ensino da Matemática que proclama a resolução 

de problemas como foco central do currículo de Matemática (NCTM, 1980, citado em 

Ponte, 2003a; NCTM, 1989/1994a). Documentos emanados posteriormente pelo 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1991/1994b; 2000) continuam a 

perspectivar o ensino da Matemática com a tónica na resolução de problemas, 

defendendo o espírito investigativo e o recurso a tarefas intrigantes e desafiantes, de tal 

modo que, na sua terminologia, resolução de problemas e actividades de investigação 
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tornam-se sinónimos, embora esta última expressão não seja utilizada: “a verdadeira 

essência do estudo da matemática é precisamente uma actividade de exploração, de 

formulação de conjecturas, de observação e de experimentação, isto é, todos os aspectos 

da resolução de problemas” (NCTM, 1991/1994, p. 97); “um espírito de investigação 

deve estar presente em todo o ensino e aprendizagem da matemática” (NCTM, 

1991/1994, p. 117). 

Os Estados Unidos da América tiveram no PISA 2003, uma média de 483 pontos, 

ficando no 27.º lugar mundial, tendo ficado logo a seguir à Espanha. Este resultado 

aproxima-se também do resultado obtido pelos alunos portugueses31. 

A integração curricular da demonstração nos Estados Unidos já data de há mais de 

um século. Tem estado ligada essencialmente aos conteúdos de geometria com o 

pressuposto de que, através das oportunidades de construir e compreender 

demonstrações, os alunos desenvolveriam as suas competências analíticas e o 

pensamento matemático rigoroso (Herbst, 2002). 

Dada a inexistência de um currículo nacional, analisarei a integração curricular da 

demonstração pela visão sobre o assunto veiculada pelo National Council of Teachers 

of Mathematics. As Normas de 1989 (NCTM, 1989/1994a) relevam no contexto da 

resolução de problemas a formulação e teste de conjecturas, os contra-exemplos e a 

construção e análise de argumentos, e embora não exista nenhuma norma dedicada à 

demonstração, a sua inclusão no currículo encontra-se prevista, tal como se pode 

verificar numa das suas adendas (NCTM, 1991/1993). Na versão mais recente das 

Normas (NCTM, 2000), já encontramos um lugar destacado e explícito para o conceito 

de demonstração na norma Reasoning and Proof, encarada e recomendada como parte 

integrante do currículo de Matemática em todos os níveis de ensino, desde o Jardim de 
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Infância até ao grau 12, de modo a não ser tratada como um objecto de estudo nem 

ligada a certos e determinados tópicos curriculares específicos. “Reasoning and proof 

are not special activities reserved for special times or special topics in the curriculum 

but should be a natural, ongoing part of classroom discussions, no matter what topic is 

being studied.” (NCTM, 2000, p. 342). 

Esta norma explicita que a escola deverá habilitar os alunos a (a) reconhecer o 

raciocínio e a demonstração como aspectos fundamentais da matemática, (b) produzir e 

investigar conjecturas matemáticas, (c) desenvolver e avaliar argumentos matemáticos e 

demonstrações e (d) seleccionar e usar vários tipos de raciocínio e métodos de 

demonstração. Encontramos ainda a recomendação de que todos os alunos, no final do 

ensino secundário, deveriam ser capazes de compreender e produzir demonstrações. O 

propósito da valorização desta integração reside na assunção de que as demonstrações 

são essenciais para a compreensão da matemática, distinguindo-se, portanto, do 

propósito anterior: o desenvolvimento do pensamento matemático rigoroso e das 

capacidades analíticas. Isto é, a visão das Normas de 2000 opõe-se à prática 

generalizada tradicional de construir demonstrações como forma de praticar uma 

habilidade genérica e formal para defender que as experiências de raciocínio e 

demonstração deverão acompanhar o desenvolvimento das ideias matemáticas que 

atravessam todo o currículo de Matemática, já que as mesmas desempenham um papel 

crucial na compreensão dessas ideias. 

Espanha. A política curricular, desde 1938 até 1978, caracterizou-se pela 

homogeneização cultural “como meio de salvaguardar um monopólio ideológico sobre 

os cidadãos através dos professores, de todo o sistema escolar em geral, de seus 

conteúdos e das formas pedagógicas” (Sacristán, 1991/2000, p. 123), e pelo controle da 

administração central sobre a cultura e as formas pedagógicas da escola. Depois de 
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1970, as disposições administrativas passaram a ter um forte cunho pedagógico, 

proclamando o princípio da avaliação contínua e o reconhecimento da autonomia das 

escolas para estabelecer matérias e actividades optativas, para ensaiar novos métodos de 

ensino e para adaptar os programas às características do meio e dos alunos. No entanto, 

segundo Sacristán (1991/2000), era impossível aplicar aquele princípio com a estrutura 

escolar de que se dispunha e a autonomia das escolas resumia-se a uma autonomia 

teórica dada a política não-democrática e todo o controle a que era sujeito o processo 

pedagógico. Com o estabelecimento da democracia e a aprovação da Constituição de 

1978, a regulação da educação e do currículo passou a ser da responsabilidade quer do 

Ministério da Educação quer das Comunidades Autónomas com competências em 

educação, existindo, de acordo com Sacristán (1991/2000), prescrições detalhadas de 

ordenação pedagógica por parte da administração o que a conduz, deste modo, a 

imiscuir-se na prática dos professores. As ordenações legais de 1990 mantêm o mesmo 

tipo de controle dirigido aos professores, contendo códigos pedagógicos—discurso 

favorável à autonomia das escolas e dos professores na definição do currículo, 

diferenciação de conteúdos prescritos em conhecimentos conceptuais, procedimentos e 

atitudes, etc.—na assunção de que bastaria difundir novas mensagens em disposições 

oficiais para provocar a renovação pedagógica da prática de ensino. De facto, tal como é 

sublinhado por Sacristán (1991/2000, p. 140), “declarar a autonomia e protagonismo 

dos docentes não é suficiente para que realmente o sejam”, e o facto de a administração 

ter sido uma instância determinante da definição curricular deixou uma marca profunda 

na forma de pensar a política curricular. 

A educação básica perfaz 10 anos de escolaridade obrigatória e gratuita, 

compreendendo a educação primária de seis anos e a educação secundária obrigatória de 
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quatro anos. Esta última corresponde ao 3.º ciclo português, sendo destinada a alunos 

com idades compreendidas entre 12 e 16 anos. 

No PISA 2003, os alunos espanhóis tiveram uma média de 485 pontos, tendo 

ficado no 26.º lugar mundial e 19.º europeu. Existe um único programa de Matemática 

para a educação secundária obrigatória que inclui uma parte geral muito breve—

introdução e um conjunto de nove objectivos—e uma parte que discrimina os conteúdos 

e critérios de avaliação para cada um dos anos. É um programa notoriamente incidente 

nos conteúdos matemáticos. Nos 3.º e 4.º anos da educação secundária obrigatória, 

existem dois programas diferentes de Matemática, A e B, justificados pela necessidade 

de atender à diversidade dos alunos embora se lhes reconheça valor académico idêntico. 

A Matemática A tem um carácter mais prático e operacional dos conhecimentos básicos 

desta disciplina e a Matemática B apresenta um maior aprofundamento científico 

(Canavarro, Santos e Serrazina, 2006). 

A finalidade fundamental para o ensino da Matemática é enunciada como o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e de abstracção. O primeiro dos 

objectivos gerais é “utilizar as formas de pensamento lógico em diferentes contextos da 

actividade humana” (Canavarro et al., 2006, p. 27), dizendo respeito ao raciocínio do 

aluno. De acordo com Canavarro et al. (2006), o facto de no programa não existirem 

referências a outros tipos de raciocínio matemático, além do lógico, nomeadamente o 

intuitivo, indicia que o programa foca exclusivamente o raciocínio formal. Não obstante 

a ênfase no raciocínio formal, não existe uma referência explícita à demonstração 

matemática. 

Na introdução do programa, existem algumas orientações metodológicas. Uma 

delas foca a resolução de problemas: “A resolução de problemas deve ser considerada 

como uma prática habitual integrada em todas e em cada uma das vertentes do processo 
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de ensino e aprendizagem” (Canavarro et al., 2006, p. 34). Apesar de se lhe atribuir um 

carácter transversal, a resolução de problemas é encarada “na sua versão mais limitada e 

quase exclusivamente como problemas de aplicação dos conteúdos matemáticos já 

trabalhados” (Canavarro et al., 2006, p. 40), não existindo referências a actividades de 

natureza investigativa. 

França. Em França, “a educação é uma função nacional determinada pela 

Constituição” (Gay, 1985, p. 1171). O currículo é fortemente centralizado. Ao estado 

compete a definição e a consecução das políticas educativas, a elaboração dos 

programas, a formação, o recrutamento e a remuneração dos docentes, bem como a 

certificação dos estudos (Guimarães e Brocardo, 2006). 

Os programas de Matemática, que têm sido uma referência importante a nível 

internacional, valorizam, nos seus grandes objectivos e orientações, a resolução de 

problemas e a actividade investigativa. Estão estruturados essencialmente em torno dos 

conteúdos matemáticos (Guimarães e Brocardo, 2006; Ponte, 2003a). No PISA 2003, os 

alunos franceses tiveram uma média de 511 pontos, ficando no 16.º lugar mundial e 9.º 

europeu. O programa de Matemática do Collège (correspondente ao 3.º ciclo português, 

já que compreende 4 anos de formação para alunos de 11 a 14 anos de idade) é único, 

estando organizado por ciclos. No entanto, existem vários documentos diferentes 

relativos a esse programa. Sobressai do mesmo alguma preocupação relativamente à 

articulação horizontal e à articulação vertical (Guimarães e Brocardo, 2006). 

No programa do Collège, é referida por várias vezes a importância da 

demonstração e é explicitado o modo como pode ser introduzida progressivamente. “A 

demonstração matemática é um aspecto a que globalmente se dá um certo realce 

referindo-a tanto a nível global como a nível particular” (Guimarães e Brocardo, 2006, 

p. 81). 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 286 

Num dos documentos Accompagnement des programmes du cycle central 5e e 4e, 

surge numa secção dedicada ao raciocínio e demonstração em geometria. A geometria 

ocupa um lugar predominante na actividade de demonstrar, mas não é o único domínio 

previsto para o trabalho com demonstrações. Efectivamente, na Introdução Geral para a 

Matemática do Collège pode ler-se: “Se o domínio da geometria ocupa um lugar 

particular, a preocupação de provar e de demonstrar não deve aí restringir-se. O trabalho 

com números, com o cálculo numérico e depois o cálculo literal oferecem igualmente 

ocasiões para demonstrar” (Guimarães e Brocardo, 2006, p. 87). A demonstração 

encontra-se sempre associada aos diferentes conteúdos matemáticos, não constituindo 

um tópico autónomo, como acontece no Reino Unido. Por exemplo, nas indicações 

metodológicas, que são directamente relacionadas com os conteúdos, de modo a 

fornecer orientações bastante detalhadas sobre o modo de trabalhar cada um deles 

(indicações metodológicas de nível 3), a referência à demonstração surge associada aos 

teoremas ou propriedades a serem demonstrados. 

Na citação acima, os termos provar e demonstrar foram usados em simultâneo, 

não por redundância, mas por terem significados diferentes para os autores do 

programa. Provar é mais abrangente do que demonstrar, sendo a demonstração encarada 

como um caso particular da prova, o que corresponde ao sentido atribuído por Balacheff 

(1987) a estes termos, tal como apresentado no segundo capítulo, na subsecção O que é. 

No programa, é igualmente valorizada a actividade de argumentar a ser desenvolvida 

desde a escola primária, sendo vista como precursora da actividade de demonstrar. 

Irlanda. O sistema educativo está dividido em dois níveis, o First Level 

Education e o Second Level Education, sendo de carácter obrigatório para os alunos 

entre os seis e os 16 anos. O Second Level Education tem a duração de seis anos e 

compreende dois ciclos—Junior Cycle e Senior Cycle—de três anos, cada um. O Junior 
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Cycle destina-se a alunos entre os 12 e os 15 anos, sendo congruente com o nosso 3.º 

ciclo, quer na duração, quer na idade de ingresso. Grande parte dos aspectos 

administrativos são controlados centralmente pelo estado: definição do currículo 

prescrito, das regras de gestão, a elaboração da dotação de recursos e de pessoal das 

escolas, bem como a negociação salarial dos docentes (Guimarães e Ponte, 2006). 

No PISA 2003, a Irlanda teve uma média de 503 pontos, com o 20.º lugar mundial 

e 13.º europeu. Existem três programas de Matemática diferentes para o Junior Cycle 

como resposta às necessidades diferenciadas de alunos que se encontram em níveis de 

aprendizagem distintos. A operacionalização flexível dos diferentes programas é da 

responsabilidade das escolas e dos professores. São as escolas que terão de decidir 

relativamente à selecção dos alunos, consoante a sua capacidade matemática, para 

serem integrados em cada um dos níveis correspondentes aos programas. O momento 

em que essa selecção se faz é também da responsabilidade das escolas. De acordo com 

Guimarães e Ponte (2006), “este sistema terá as suas vantagens e potencialidades mas 

também terá certamente os seus problemas. Seria interessante conhecer o balanço que 

os professores e investigadores em educação matemática irlandeses fazem do seu uso” 

(p. 118). 

Um outro indicador de alguma flexibilização curricular é o facto de o conteúdo 

matemático ser proposto para o conjunto dos três anos, não existindo qualquer roteiro 

com a distribuição dos tópicos por ano de escolaridade. Esse conteúdo é apresentado 

com bastante detalhe mas cabe às escolas gerir o programa. Guimarães e Ponte (2006) 

reconhecem que esta opção proporciona uma maior flexibilidade na gestão do 

programa, alertando, contudo, que é necessário saber “até que ponto tem reflexos na 

prática profissional dos professores” (p. 118). 
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Uma das finalidades específicas que clarifica uma das duas grandes finalidades do 

ensino da Matemática—“Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos” 

(Guimarães e Ponte, 2006, p. 98)—é “desenvolvendo a sua capacidade de lidar com 

abstracções e generalizações e em reconhecer e desenvolver uma argumentação lógica” 

(p. 99). Esta finalidade específica toma ainda diferentes contornos, consoante o 

programa. Assim, no programa de nível superior, existe a finalidade de “uma 

aproximação à noção de demonstração e ao papel do raciocínio lógico na construção do 

edifício matemático”, no nível comum, “uma aproximação à noção de raciocínio 

lógico” e no nível básico, “experiência em seguir raciocínios claros e em apresentar 

evidência para fundamentar as suas próprias ideias” (Guimarães e Ponte, 2006, p. 100, 

destaque no original). No documento Guidelines for Teachers, proposto como recurso 

para os professores deste ciclo, nas indicações dadas para a elaboração dos exames, 

feitos no fim do ciclo, existe uma secção que tem o propósito de clarificar a 

terminologia. Nessa secção, a propósito do termo Demonstre, é clarificado que todos os 

passos nas demonstrações devem ser escritos numa sequência lógica e que cada 

asserção deve ser acompanhada de justificação. É referido ainda que os diagramas, 

quando incluídos para clarificar o raciocínio apresentado, não deverão ser aceites na 

substituição dos passos escritos. 

Este programa assume a centralidade da ideia de ‘aprendizagem activa’ (active 

learning no original), clarificando, todavia, que não se pretende substituir os modos de 

ensino mais tradicionais mas sim alargar as perspectivas de ensino, diversificando as 

actividades na sala de aula. Refere ainda que, dificilmente, os professores conseguirão 

atingir os resultados de aprendizagem esperados com a sequência “exposição, 

exemplos, exercícios” (Guimarães e Ponte, 2006, p. 110). Numa perspectiva de 

‘aprendizagem activa’, o texto curricular é bastante detalhado e preciso, proporcionando 
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exemplos de tarefas, de materiais e até de planos de aulas, como possíveis 

concretizações didácticas. Este é um programa que valoriza claramente o 

desenvolvimento nos alunos da compreensão matemática e da comunicação, bem como 

da capacidade de apreciar esta disciplina. 

Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte). As propostas do 

movimento de reforma curricular no Reino Unido, no anos 70 e início dos 80, partiam 

da prática dos professores (Hernández e Ventura, 1996/1998). O planeamento curricular 

era feito pelas autoridades locais de educação e pelas escolas (Gay, 1985) até aos finais 

do anos 80, data que assinala o início da reforma educativa britânica, a qual adoptou um 

currículo nacional (Lawton, 1988) em 1989. Entre meados dos anos 80 e 1995, a 

demonstração foi completamente banida do currículo do Reino Unido (de Villiers, 

2004). 

No que respeita aos resultados relativamente ao nível da literacia matemática no 

estudo internacional PISA 2003, o reino Unido teve uma média de 508 pontos, com o 

18.º lugar mundial e 11.º europeu. Ficou muito próximo da Irlanda, ocupando dois 

lugares acima. 

O Currículo Nacional do Reino Unido, instituído em 1995 e seguido estritamente 

em todas as escolas estatais, está organizado, no que respeita à Matemática, em cinco 

unidades32 que, por sua vez, se encontram divididas em oito níveis de dificuldades. De 

acordo com Healy e Hoyles (2000), esta divisão em oito níveis não se fundamenta em 

qualquer análise teórica ou empírica de progressão, tendo sido imposta com o único 

objectivo de testar os alunos de acordo com esses níveis no âmbito de um mecanismo 

criado com o fim de comparar os resultados escolares dos estudantes. A primeira 

unidade é exclusivamente dedicada ao raciocínio matemático, designando-se por Using 

289                                                
32 Tradução da expressão em inglês attainment target (AT). 
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and Applying Mathematics (AT1), e prevê o envolvimento dos alunos em tarefas de 

resolução de problemas e de investigação que conduzam à formulação e teste de 

conjecturas bem como à explicação e justificação de conclusões (Healy e Hoyles, 

2000). Esta unidade está especificada em três direcções: Aplicações, Comunicação 

Matemática e Raciocínio, Lógica e Demonstração (Brocardo, 2001). O AT2 é Números, 

o AT3 é Álgebra, o AT4 é Espaço e Forma e o AT5, Tratamento de Dados. Como 

vemos, a demonstração é parte integrante das actividades de investigação, estando 

portanto separada dos vários temas matemáticos. Com a realização das tarefas de 

investigação, os alunos colhem dados, observam regularidades e elaboram conjecturas 

que são testadas informalmente por meio de exemplos empíricos. É colocada uma forte 

ênfase na argumentação, na explicação e na obtenção da convicção acerca da verdade 

dessas conjecturas através da apresentação de generalizações e da evidência da 

respectiva validade. 

Segundo Healy e Hoyles (2000), as inovações curriculares prescritas no Currículo 

Nacional britânico de 1995 suscitaram reacções negativas por parte de um grupo 

poderoso de matemáticos, apesar de as mesmas corresponderem à ênfase nos processos 

recomendada pelos educadores matemáticos e até por alguns matemáticos. Assim, não 

obstante a demonstração estar contemplada no currículo numa unidade separada, aquele 

grupo de matemáticos queixou-se da falta de ênfase na precisão e na demonstração no 

Currículo Nacional, num artigo conjunto da Sociedade Matemática de Londres, do 

Instituto de Matemática e suas Aplicações e da Sociedade Estatística Real, publicado 

em 1995, o que levou a que os editores de Mathematics Teaching fizessem um convite à 

discussão em torno do lugar da demonstração no currículo de Matemática. Healy e 

Hoyles (2000) consideram ser imprescindível investigar de forma sistemática o efeito da 

separação dos processos dos restantes conteúdos curriculares, criticando o facto de o 
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debate lançado naquele artigo ter sido conduzido na ausência de evidência, quer no 

plano teórico quer no empírico. Segundo Jaworski (1994, citada em Brocardo, 2001), o 

facto de o currículo apresentar os processos na AT1, separados dos restantes conteúdos, 

fez com que muitos professores os trabalhassem também separadamente. E mesmo após 

a publicação posterior de vários documentos emanados pelo National Curriculum 

Council com a especificação de formas de integrar os processos e os restantes 

conteúdos, os professores manifestaram dificuldades em concretizar essa integração. A 

separação entre a demonstração e os outros conteúdos, não se verifica noutros países, tal 

como a França, o Canadá e os Estados Unidos, onde o ensino da demonstração aparece 

no contexto do ensino dos vários tópicos matemáticos, em particular, o da geometria 

euclidiana. 

Suécia. O poder central (Parlamento e Governo) define as directrizes do sistema 

educativo público, o currículo prescrito e os objectivos nacionais. No entanto, existe 

uma significativa autonomia dos municípios e das escolas para adaptar as orientações 

nacionais aos contextos locais, tendo financiamento para desenvolver as várias 

actividades educativas da sua responsabilidade. Os municípios definem como devem ser 

geridas as escolas através da elaboração de um plano escolar local. Os programas 

nacionais que foram publicados em 2000 são muito menos prescritivos do que os 

anteriores, estando ausentes directivas e instruções relativas a métodos de ensino. Os 

professores e as instituições têm agora um maior poder de decisão relativamente quer a 

métodos quer a materiais de ensino. De acordo com Boavida, Oliveira e Saraiva (2006), 

seria de interesse analisar quais as condições criadas para sustentar esta opção curricular 

que aponta para uma concretização local do currículo, “bem como as mais-valias que 

trouxe e os problemas que originou” (p. 170). 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 292 

O ensino básico é obrigatório, tem a duração de nove anos, destina-se a alunos dos 

sete aos 16 anos de idade e, presentemente, não se encontra dividido em ciclos. O 

currículo do ensino básico entrou em vigor em 1994 e tem associado a si os programas 

que, actualmente, constam de um outro documento publicado em 2000. No currículo, é 

referido que os alunos deverão participar na planificação e avaliação das actividades 

educativas, de forma a serem preparados para uma participação activa na vida cívica. Os 

programas das várias disciplinas de todo o ensino básico encontram-se num único 

documento e cada um deles tem uma extensão de cerca de três páginas e meia, 

apresentando (a) a finalidade da disciplina e seu papel na educação, (b) os objectivos a 

perseguir (objectivos gerais que expressam a direcção que a disciplina deve tomar, a 

partir dos quais se faz a planificação do ensino), (c) a estrutura e natureza da disciplina 

(que tem a função de proporcionar a base para o ensino) e (d) os objectivos a atingir 

(estabelecendo o nível básico de conhecimento para o final dos 5.º e 9.º anos de 

escolaridade) (Boavida et al., 2006). 

Um vez que o desenvolvimento curricular está focado no poder local e nas 

escolas, o currículo prescrito é de dimensão reduzida, e portanto, o programa de 

Matemática não contém nem uma listagem de conteúdos matemáticos nem 

orientações/sugestões metodológicas, estando orientado por objectivos focados nas 

capacidades que se pretende que os alunos desenvolvam. Torna-se, pois, difícil perceber 

se a demonstração é abordada explicitamente, ou não, no ensino básico. Analisando a 

segunda finalidade enunciada no programa de Matemática, 

Ajudar o aluno a tomar consciência de que a Matemática é parte da herança 
cultural da humanidade e do seu papel e importância na sociedade actual e a 
desenvolver o interesse e gosto pela disciplina, experimentando diversos 
processos que lhe são característicos. (Boavida et al., 2006, p. 144) 
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poderemos inferir que a demonstração, enquanto processo característico da 

matemática, será abordada neste nível de ensino. Por outro lado, um dos objectivos a 

perseguir que consta do programa refere que a escola deve assegurar que os alunos 

“desenvolvam a sua capacidade para compreender, desenvolver e usar o raciocínio 

lógico, tirar conclusões e generalizar, quer oralmente quer por escrito, explicar e 

fornecer argumentos para os seus raciocínios” (Boavida et al., 2006, p. 146). Como 

vemos, este objectivo geral refere explicitamente a argumentação mas não a 

demonstração matemática. No entanto, poderemos considerar que esta está contemplada 

nesta enunciação de objectivo, uma vez que ao explicitar o uso do raciocínio lógico e da 

generalização, implicitamente estará a englobar na argumentação em geral, também a 

argumentação específica da demonstração matemática que recorre a argumentos gerais 

encadeados logicamente. 

No PISA 2003, a Suécia ficou logo a seguir à França, com 509 pontos de média, 

17.º lugar mundial e 10.º europeu. As ideias centrais que atravessam o programa de 

Matemática e que constam da secção Estrutura e natureza da disciplina são a resolução 

de problemas como cerne da disciplina e a modelação matemática, no sentido de a 

Matemática ser utilizada na exploração e compreensão de situações do dia-a-dia ou de 

outras ciências. Uma outra ideia que é valorizada curricularmente é a 

interdisciplinaridade e a importância de se estabelecerem conexões entre a Matemática e 

as outras disciplinas (Boavida et al., 2006). 

O Currículo Português 

Perspectivação Geral da Evolução Curricular em Portugal 
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A evolução curricular portuguesa é semelhante à de Espanha, descrita atrás. Tal 

como em Espanha, também em Portugal, durante o período da ditadura, a política 

curricular caracterizou-se pela homogeneização cultural e pelo controle da 

administração central sobre o processo pedagógico. Ainda nesse período, há a referir a 

reforma Veiga Simão, a partir do início dos anos 70, começando a surgir, de forma 

explícita, nas novas formulações do currículo, objectivos, sugestões metodológicas e 

indicações sobre avaliação, embora segundo Ponte et al. (1998), de um modo vago e 

pouco operacionalizável. Esta reforma ficou consignada na Lei n.º 5/73, de 25 de Julho 

(Ministério da Educação Nacional, 1973), tendo consagrado o direito à educação e à 

igualdade de oportunidades no acesso ao ensino. A Lei prevê a institucionalização da 

educação pré-escolar, o alargamento da escolaridade básica obrigatória de 6 para 8 anos 

(com a alteração da idade de ingresso de 7 para 6 anos), a consagração de duas vias no 

ensino secundário—o liceal e o técnico—com o aumento de 1 ano na sua duração e um 

novo enquadramento da preparação profissional. Na altura, o ensino secundário 

compreendia dois ciclos: o curso geral e o curso complementar. Nos anos lectivos de 

1972/72 e 1973/74, foram lançados os 3º e 4º anos experimentais em 21 escolas 

preparatórias correspondendo aos dois últimos anos do que se pretendia ser a 

escolaridade obrigatória básica (Pacheco, 2001). A implementação desta Lei estava 

numa fase embrionária de desenvolvimento quando ocorreu o 25 de Abril. De acordo 

com Pacheco (2001), esta “é a primeira reforma a ser alvo de um debate público, com a 

participação da sociedade, que se discute sob o signo da democraticidade da escola e do 

princípio estruturante da escola, considerada o motor do desenvolvimento económico-

social” (pp. 185-6). 

Em 1975, foi criado o ensino unificado que abolia a distinção anterior entre o 

ensino liceal e o ensino técnico, visando a erradicação da selectividade escolar, através 
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“de estruturas onde não haja vias paralelas de desigual prestígio” (Despacho de 27 de 

Junho, in Circular n.º 3/75 do MEC, citado em Pacheco, 2001, p. 186). As mudanças 

políticas do 25 de Abril trouxeram também um regime pluralista de livros escolares, em 

substituição do regime de livro único e uniforme existente anteriormente, e uma maior 

autonomia dos professores ao nível da escolha dos livros a utilizar. 

Decorrente da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, e no 

âmbito da reforma de Roberto Carneiro, são elaborados novos currículos, no final da 

década de 80. Assim, a Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece que no 2º ciclo do 

ensino básico, o currículo passe a ser organizado por áreas pluridisciplinares e que no 3º 

ciclo do ensino básico, o currículo seja estruturado por disciplinas e áreas 

pluridisciplinares. No entanto, esta organização continua, na prática, a pautar-se por um 

código disciplinar e compartimentado, independentemente da adopção, ou não, do 

regime de docência de professor por área. Abrantes (2001) aponta mesmo o exemplo 

dos programas de Matemática e de Ciências da Natureza do 2º ciclo que, ao terem sido 

elaborados sem qualquer ligação entre ambos, contrariam precisamente a ideia de área 

pluridisciplinar que pressupõe uma articulação entre as disciplinas. Nos anos 90 do séc. 

XX, é reconhecida a inoperância da reforma curricular dos anos 80, dada a manutenção 

dos problemas diagnosticados nas estruturas escolares e nas práticas curriculares dos 

professores e alunos. O Ministério da Educação, em documentos orientadores das 

políticas educativas para os ensinos básico e secundário, publicados em 1998, reforça o 

papel da escola e dos professores nas decisões curriculares, balizadas por um currículo 

nacional (Pacheco, 2001). A gestão flexível do currículo, enquadrada por uma política 

mais descentralizante, norteia os Decretos-Leis n.os 6 e 7 de 2001, emanados no âmbito 

da Reorganização Curricular do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Tal como em 

Espanha, também em Portugal, o modelo curricular centralizado que tem prevalecido na 
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estrutura do processo curricular, no quadro das diferentes reformas, deixou uma marca 

profunda no pensamento curricular, nas atitudes dos professores e nas práticas 

curriculares. 

Evolução do Currículo de Matemática 

Até aos anos 60, a geometria ocupou um lugar importante no currículo de 

Matemática, sendo valorizadas as demonstrações, as quais eram matéria obrigatória 

para exame, sendo aprendidas fundamentalmente por memorização. Eram enfatizadas 

igualmente as competências de cálculo (Ponte et al., 1998). 

Nos anos 60, surgiu o movimento da Matemática moderna, liderado pelo Prof. 

José Sebastião e Silva, em reacção à Matemática tradicional vigente, e que acompanhou 

o movimento internacional dessa altura. Foi implementando numa fase experimental em 

turmas especiais do 3º ciclo do ensino liceal (Ponte, 2003a). Este movimento procurou 

aproximar a Matemática do ensino secundário da Matemática do ensino superior com a 

introdução de novos temas como as estruturas algébricas, a teoria dos conjuntos, a 

lógica e linguagem matemática e um pouco de probabilidades e estatística. Sebastião e 

Silva deu atenção às metodologias de ensino, fazendo referência às heurísticas, à 

aprendizagem por descoberta e aos métodos activos. 

Foi um trabalho notável para a altura, considerado mesmo modelar por 
muitos observadores internacionais, mas que se deparou com diversos 
problemas nomeadamente na formação dos professores. Estes demoraram a 
entrar no espírito das novas orientações—na verdade, pode-se questionar se, 
na sua maioria, eles chegaram alguma vez a fazer o que pretendia de facto 
Sebastião e Silva. (Ponte et al., 1998, p. 3). 

Foi a partir dos anos 70 que o movimento foi generalizado a todos os níveis de 

ensino, tendo sido elaborados novos programas, os quais acabaram por vigorar até 1991 

(Ponte, 2003a). Durante este período, vigorou uma versão reduzida e simplificada da 
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Matemática moderna no currículo de Matemática, no qual desapareceram as intenções 

iniciais de ligação com a realidade e o sentido heurístico de descoberta, e ressurgiu a 

ênfase nas competências de cálculo. Existia no mesmo uma enorme exigência ao nível 

do rigor de linguagem requerida aos alunos, já que era valorizada a apresentação 

formalista do simbolismo matemático. Ponte (2003a) considera que a Matemática 

moderna não chegou a substituir a Matemática tradicional, tendo existido antes uma 

integração das duas. De acordo com Ponte et al. (1998), a prevalência destas orientações 

por um período tão longo comparativamente com a maioria dos países, teve como 

consequências o virtual desaparecimento da geometria dos programas, a desvalorização 

do uso de materiais didácticos e a aversão dos alunos pela disciplina de Matemática. 

O isolamento de Portugal em relação à comunidade internacional da educação 

matemática que se fez sentir com o desaparecimento de Sebastião e Silva no início dos 

anos 70, começou a ser quebrado na década de 80. Um Seminário, realizado em Vila 

Nova de Milfontes, constituiu um marco importante na afirmação de uma perspectiva 

curricular que colocava como seus eixos centrais quer a resolução de problemas quer as 

actividades de exploração, investigação e descoberta (APM, 1988). Apesar de os 

programas de Matemática dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, elaborados no final dos 

anos 80 e aprovados em 1991, valorizarem a resolução de problemas, o uso da 

tecnologia, as representações geométricas, as referências à história da matemática, a 

intuição, o trabalho de grupo, são, no entanto, segundo Ponte et al. (1998), insuficientes 

na explicitação das orientações propostas e continuam a privilegiar os conteúdos. O 

programa de Matemática do ensino secundário, publicado em 1997, indica como sendo 

uma das finalidades da disciplina a de “desenvolver as capacidades de formular e 

resolver problemas, de comunicar, assim como a memória, o rigor, o espírito crítico e a 

criatividade” (Ministério da Educação, 1997, p. 3). 
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De acordo com Ponte et al. (1998), as orientações gerais destes currículos eram 

próximas das existentes na maioria dos países desenvolvidos, considerando, contudo, 

que existia um grande desfasamento entre a letra dos documentos oficiais e as práticas 

reais dos professores nas escolas. Os autores defendem que é essencial a adopção de um 

novo papel por parte dos professores no que toca a uma maior participação nas decisões 

curriculares, nas várias fases do processo curricular. 

No início do ano de 2000, entraram em vigor novos programas de Matemática 

para o ensino secundário (DES, 2001a; 2001b; 2001c; 2002a; 2002b; 2002c; 2002d) e 

muito recentemente entrou em vigor o novo Programa de Matemática do Ensino Básico 

(DGIDC, 2007). Os programas de Matemática para o ensino secundário, na sua 

pluralidade, foram criados pensando em vias alternativas de formação dos estudantes. O 

novo Programa de Matemática do Ensino Básico contempla os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e faz, 

de forma consistente, a articulação entre os mesmos. Este programa caracteriza-se 

também pela ênfase que coloca nas três capacidades transversais que elegeu—resolução 

de problemas, raciocínio matemático e comunicação matemática. Relativamente aos 

temas matemáticos, este novo programa para o ensino básico distingue-se dos anteriores 

pela maior ênfase dada ao desenvolvimento do pensamento algébrico, ao sentido do 

número associado ao sentido operatório, à organização e tratamento de dados, bem 

como ao desenvolvimento do sentido espacial. De acordo com os autores do programa, 

as alterações que foram introduzidas promovem uma melhor articulação com o que se 

encontra consagrado no Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001). 

No que se refere às investigações matemáticas, estas são valorizadas no 

documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (DEB, 

2001), estando incluídas nos tipos de experiências de aprendizagem que todos os alunos 

devem ter oportunidade de se envolver. É referido no documento que numa “actividade 
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de investigação, os alunos exploram uma situação aberta, procuram regularidades, 

fazem e testam conjecturas, argumentam e comunicam oralmente ou por escrito a suas 

conclusões” (DEB, 2001, p. 68). A par das actividades de investigação, surgem a 

resolução de problemas, a realização de projectos e os jogos. O documento veicula, 

portanto, uma concepção de actividade de investigação enquanto actividade circunscrita 

apenas ao contexto da matemática pura, já que exclui da mesma os projectos, e 

apresenta a procura de regularidades, não como actividade possível numa investigação, 

mas como algo que se faz sempre que se investiga. A perspectiva incidente nas 

investigações, embora possuindo legitimidade curricular, ocupa ainda um lugar muito 

limitado nas práticas curriculares dos professores (APM, 1998), vivendo “num quadro 

de ambiguidade curricular, sendo valorizada por alguns núcleos de professores e 

ignorada por muitos outros” (Ponte, 2003a, p. 162). Ponte considera que o problema da 

integração das actividades de investigação nas práticas de gestão curricular tem sido de 

difícil resolução. 

Experiências Curriculares de Matemática Inovadoras 

No que respeita a experiências de desenvolvimento de currículos inovadores, 

Ponte et al. (1998) focam três projectos que pretenderam implementar um currículo de 

Matemática diferente do currículo em vigor na altura: “Ensinar é Investigar”, MAT789 

e o de Métodos Quantitativos para os alunos do ensino artístico. 

O Projecto “Ensinar é Investigar”, iniciado em 1978, desenvolveu um currículo 

para o 1º ciclo, estruturado por temas do meio envolvente dos alunos, que procurava 

integrar as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Visual e que foi alvo de 

uma investigação mais sistemática entre 1983/84 e 1986/87, num conjunto de doze 

turmas de vários pontos do país. A equipa do projecto incluía cinco investigadores (que 
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elaboravam e acompanhavam todo o projecto, sendo Isabel Valente Pires, a 

investigadora da área de Matemática) e doze professores, aos quais “os dossiers que 

continham a programação relativa a cada tema eram entregues em encontros de trabalho 

e reflexão” (Pires, 1992, p. 19). Os fundamentos do projecto são influenciados 

fortemente pelas teorias de Piaget e de Bruner. 

Segundo Ponte et al. (1998, pp. 46-7), este currículo, na área de Matemática, 

“revela uma forte influência das tendências dominantes na época da “Matemática 

moderna”, segundo as quais a noção de número e o sentido das operações se baseavam 

na estrutura dos conjuntos e das correspondências entre conjuntos”, apresentando, 

também, uma valorização da resolução de problemas “não só como conteúdo mas ainda 

como meio através do qual se constrói o conhecimento matemático” (Pires, 1992, p. 

79). Entre as orientações curriculares, são de sublinhar a articulação interdisciplinar, a 

autonomia dos alunos e a importância concedida às situações problemáticas. Ponte et al. 

(1998) consideram que as mesmas exerceram uma forte influência nos bons resultados 

que os alunos revelaram no domínio da resolução de problemas. 

O projecto MAT789 (Abrantes, 1994) concebeu e desenvolveu um novo currículo 

de Matemática para o actual 3º ciclo do ensino básico, entre 1988 e 1992, com quatro 

turmas de duas escolas. Foi conduzido por uma equipa que incluía professores e 

investigadores, constituída por Paulo Abrantes (coordenador), Leonor Cunha Leal, 

Margarida Silva, Paula Teixeira e Eduardo Veloso. Entre as orientações gerais, 

destacavam-se o recurso às calculadoras e computadores, a importância dada à 

resolução de problemas e às actividades de aplicação da matemática, a dominância do 

trabalho em pequenos grupos, conjugado com discussões ao nível de toda a turma e 

algumas tarefas individuais, e novas e diversificadas formas de avaliação. 
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Os autores do currículo agrupam a maior parte das propostas de trabalho 
apresentadas aos alunos em três categorias principais: (a) as sequências 
temáticas, conjuntos de questões e problemas relativas a um dado tema 
matemático que ocupavam uma série de aulas; (b) as situações abertas, 
destinadas a proporcionar aos alunos actividades de exploração e 
investigação; e (c) o trabalho de projecto. Em qualquer destes tipos de 
actividades, o ponto de partida eram sempre problemas ou situações 
problemáticas e era dado um grande destaque às produções dos alunos — 
respostas e explicações relativas a propostas incluídas em fichas de trabalho, 
bem como relatórios sobre situações exploradas ou projectos desenvolvidos. 
(Ponte et al., 1998, pp. 50-1, destaque no original) 

O trabalho de projecto foi uma actividade central neste currículo. Em cada ano, os 

alunos desenvolviam dois ou três projectos envolvendo o uso da matemática para lidar 

com situações problemáticas em contextos realistas. Uma das preocupações fulcrais 

neste novo currículo de Matemática era a apropriação por parte dos alunos dos 

objectivos de cada uma das tarefas, fosse ela qual fosse. Além disso, com base na ideia 

de que a aprendizagem de um dado tópico de Matemática não é definitiva, eram 

facultadas aos alunos variadas oportunidades de melhorar o seu trabalho e de retomar 

ideias mal exploradas ou mal compreendidas. O trabalho em equipa e a interacção 

teoria-prática foram assumidos como pressupostos do desenvolvimento curricular, no 

âmbito deste projecto, no qual os professores, no contexto de trabalho colaborativo, 

estiveram por dentro do processo, construindo-o, com a sua experiência e reflexão sobre 

a prática. 

O projecto “Métodos Quantitativos para os alunos do ensino artístico – proposta 

de adaptação ao programa” (Bastos, 1998) foi conduzido em 1993/94 por um grupo de 

professoras de Matemática da Escola Secundária António Arroio — Rita Bastos, Maria 

Pilar Mansos, Clara Pinheiro, Alice Pinto e Cristina Saporiti —com o objectivo de 

adaptar o programa da disciplina de Métodos Quantitativos à realidade dos alunos do 

ensino artístico, já que o mesmo se encontrava desfasado dos seus interesses, 
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necessidades e aptidões, incidindo em temas como a Lógica e o Cálculo e não fazendo 

qualquer referência à Geometria. “Começando pelo diagnóstico de uma situação 

problemática que tinha identificado na escola, o grupo organizou-se como equipa de um 

projecto que definiu simultaneamente objectivos de desenvolvimento curricular e de 

autoformação” (Ponte et al., 1998, p. 59). O grupo de professoras solicitou, no início do 

ano lectivo, ao Ministério da Educação, autorização para alteração do programa, 

juntamente com o envio de um primeiro documento do projecto. Este pedido não 

chegou a ser respondido mas em Junho, numa reunião com o Núcleo de Ensino 

Artístico do Departamento do Ensino Secundário, os seus representantes 

encomendavam ao grupo a apresentação de uma proposta para um novo programa de 

Métodos Quantitativos para as escolas do ensino artístico, o que viria a efectivar-se 

(DES, 1996, referido em Ponte et al., 1998). Ao nível dos conteúdos, foi introduzida a 

Geometria de modo a explorar os raciocínios visuais daqueles alunos, e foi atribuída 

uma forte relevância às conexões, tanto dentro da própria Matemática como entre 

Matemática e arte. Entre as orientações curriculares, destacavam-se a importância 

concedida à resolução de problemas e às actividades de natureza investigativa, a 

utilização de novas tecnologias como as calculadoras e os computadores, e novas 

formas de avaliação. 

A Demonstração no Currículo Prescrito Português 

A demonstração tem ocupado, nos últimos tempos, um lugar de reduzida 

importância no currículo, quer a nível prescritivo quer a nível de concretização na 

prática. Muitos alunos não chegam a desenvolver a noção do que é uma demonstração 

matemática, tendo um contacto com um número diminuto de demonstrações. O 

Programa de Matemática do Ensino Básico (DGIDC, 2007), homologado muito 
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recentemente, parece ser um ponto de viragem em sentido contrário, valorizando 

explicitamente o raciocínio matemático e a demonstração, em particular. 

Tal como descrito no ponto Evolução do Currículo de Matemática, a 

demonstração era valorizada até aos anos 60, estando associada ao ensino da Geometria. 

A demonstração era encarada como algo a ser memorizado, e não a ser construído pelos 

alunos a partir das suas próprias conjecturas. Tinha nitidamente as características de 

‘proof to show’, no dizer de Alibert e Thomas (1991), e por isso, era, em certa medida, 

destituída de sentido quer na sua função de convencimento quer na sua função de 

compreensão. De facto, o Programa do Ensino Liceal do 2º ciclo33 em 1954, em 

Portugal, visava o ensino da demonstração ligado fundamentalmente ao ensino da 

Geometria com o fim de que os alunos aprendessem a raciocinar dedutivamente de 

modo a aplicar este tipo de raciocínio quer em questões da vida real quer noutras 

ciências. A ênfase colocada no papel formativo da Geometria enquadra-se nesta lógica 

de ideias. Também aqui é o princípio da ressonância intrínseca (conceito de Skovsmose 

e Valero, 2002) que impera: o raciocínio dedutivo faria ressonância com outros saberes, 

sendo aplicado directamente noutros domínios. 

A demonstração não era abordada no programa anterior de Matemática do ensino 

básico. Mas já é objecto de referência explícita no documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais (DEB, 2001), onde é descrita como fazendo 

parte da competência matemática, e também no actual Programa de Matemática do 

Ensino Básico (DGIDC, 2007), criado no âmbito do Plano de Acção para a Matemática 

do Ministério da Educação, com o objectivo de reajustar os programas de Matemática 

para o ensino básico, em vigor desde o início dos anos noventa, de modo a adequá-los 

ao Currículo Nacional do Ensino Básico. 

303                                                
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Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico, ser matematicamente 

competente inclui, entre outros aspectos, “a concepção de que a validade de uma 

afirmação está relacionada com a consistência da argumentação lógica, e não com 

alguma autoridade exterior” (DEB, 2001, p. 57) e “a compreensão das noções de 

conjectura, teorema e demonstração, assim como das consequências do uso de 

diferentes definições” (p. 57). O documento refere ainda que 

A matemática distingue-se de todas as outras ciências, em especial no modo 
como encara a generalização e a demonstração e como combina o trabalho 
experimental com os raciocínios indutivo e dedutivo, oferecendo um 
contributo único como meio de pensar, de aceder ao conhecimento e de 
comunicar. (DEB, 2001, p. 59). 

No Programa de Matemática do Ensino Básico (DGIDC, 2007), a demonstração é 

referenciada explicitamente em várias das suas secções, de carácter geral, 

nomeadamente em “Finalidades do ensino da Matemática”, “Objectivos gerais do 

ensino da Matemática”, “Temas matemáticos e Capacidades transversais” e em secções 

específicas do 3º ciclo dos temas matemáticos Números e Operações e Geometria e de 

“Capacidades transversais”. Em “Finalidades do ensino da Matemática”, pode ler-se 

Nesta actividade [matemática], a resolução e formulação de problemas, a 
formulação e teste de conjecturas, a generalização e a demonstração, e a 
elaboração e refinamento de modelos são algumas das suas dimensões 
principais. A abstracção e a formalização, e a argumentação lógica e o 
raciocínio demonstrativo, têm nela um lugar de relevo, sobretudo na fase 
final de organização, sistematização e apresentação dos resultados 
conseguidos. (DGIDC, 2007, p. 2) 

Ainda nesta secção, é referido que o ensino da Matemática deve ser orientado por 

duas finalidades fundamentais, sendo que a primeira delas inclui o desenvolvimento nos 

alunos, entre outros aspectos, da “capacidade de abstracção e generalização e de 
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compreender e elaborar argumentações matemáticas e raciocínios lógicos” (DGIDC, 

2007, p. 3). 

Segundo este documento, às finalidades para o ensino da Matemática associa-se 

um conjunto de objectivos gerais, formulados de uma forma mais específica. Assim, na 

secção “Objectivos gerais do ensino da Matemática” são enunciados nove objectivos 

interligados entre si, e sem qualquer relação de ordem entre si. O quinto objectivo 

relaciona-se com o raciocínio matemático e integra a referência explícita de 

demonstração: 

5. Os alunos devem ser capazes de raciocinar matematicamente usando os 
conceitos, representações e procedimentos matemáticos. Isto é, devem ser 
capazes de: 

• seleccionar e usar fórmulas e métodos matemáticos para processar 
informação; 

• reconhecer e apresentar generalizações matemáticas e exemplos e 
contra-exemplos de uma afirmação; 

• justificar os raciocínios que elaboram e as conclusões a que chegam; 

• compreender o que constitui uma justificação e uma demonstração 
em Matemática e usar vários tipos de raciocínio e formas de 
demonstração; 

• desenvolver e discutir argumentos matemáticos; 

• formular e investigar conjecturas matemáticas. 

Os alunos devem aprender a justificar as suas afirmações desde o 
início da escolaridade recorrendo a exemplos específicos. À medida 
que os alunos progridem nos diversos ciclos de ensino as suas 
justificações devem ser mais gerais, distinguindo entre exemplos e 
argumentos matemáticos gerais para toda uma classe de objectos. 
(DGIDC, 2007, p. 5). 

Em “Temas matemáticos e Capacidades transversais”, são destacadas três 

capacidades transversais a toda a aprendizagem da Matemática, sendo o raciocínio 

matemático, uma delas. Assim, relativamente a esta capacidade, pode ler-se 
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O Raciocínio matemático é outra capacidade fundamental, envolvendo a 
formulação e teste de conjecturas e, numa fase mais avançada, a sua 
demonstração. Os alunos devem compreender o que é uma generalização, 
um caso particular e um contra-exemplo. Além disso, o raciocínio 
matemático envolve a construção de cadeias argumentativas que começam 
pela simples justificação de passos e operações na resolução de uma tarefa e 
evoluem progressivamente para argumentações mais complexas, recorrendo 
à linguagem dos Números, da Álgebra e da Geometria. No fim do 3.º ciclo, 
os alunos devem ser capazes de distinguir entre raciocínio indutivo e 
dedutivo e reconhecer diferentes métodos de demonstração. (DGIDC, 2007, 
p. 8) 

Como verificamos pelo excerto atrás, neste novo Programa, a demonstração de 

conjecturas surge numa fase mais avançada do desenvolvimento do raciocínio 

matemático, mais propriamente no 3º Ciclo. Assim, poderemos afirmar que a 

demonstração está presente nos 1º e 2º ciclos mas de uma forma implícita, se 

considerarmos que o desenvolvimento do raciocínio matemático conduz 

progressivamente à utilização de uma argumentação cada vez mais geral e encadeada 

logicamente. Tanto no 1º ciclo como no 2º ciclo, a capacidade de raciocinar é referida 

como objectivo geral de aprendizagem em vários temas matemáticos—Números e 

Operações, Geometria (Geometria e Medida, no 1º ciclo), Álgebra (2º ciclo)—e em 

“Capacidades transversais”. Esta capacidade é igualmente referida, mas agora com um 

pouco mais de detalhe, na subsecção “Indicações metodológicas” de “Capacidades 

Transversais”, tanto no 1º como no 2º ciclo, onde se salienta a importância de o 

professor colocar questões como Porquê?, que levem os alunos “a explicar e justificar o 

seu raciocínio de modo claro e coerente, usando propriedades e relações matemáticas” 

(DGIDC, 2007, p 30), e também a importância da formulação e teste de conjecturas 

“que devem ser justificadas com base em argumentos matemáticos”34 (DGIDC, 2007, p 

46). Na secção “Capacidades Transversais” dos 1º e 2º ciclos, o raciocínio matemático 

306                                                
34 Citação retirada da parte do Programa alusiva ao 2º ciclo. 
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surge igualmente de forma explícita na subsecção “Tópicos e objectivos específicos”. A 

explicação e a justificação de processos e resultados constituem um dos objectivos 

específicos nos dois ciclos. O objectivo específico, no 1º ciclo, de formular e testar 

conjecturas, é ampliado no 2º ciclo: “Formular e testar conjecturas e generalizações e 

justificá-las fazendo deduções informais” (DGIDC, 2007, p 47). 

Focando-nos agora no 3º ciclo, encontramos referências explícitas da 

demonstração em várias das suas secções. Relativamente ao tema Números e 

Operações, é referida como indicação metodológica a eventual análise de uma 

demonstração da irracionalidade de 2 , por parte de alunos com melhor desempenho 

matemático, e que é de novo referida nas Notas de Tópicos e objectivos específicos, 

com a sugestão da demonstração por redução ao absurdo. Em Geometria e em 

“Capacidades transversais”, as referências encontram-se nas subsecções “Propósito 

principal de ensino”, “Objectivos gerais de aprendizagem”, “Indicações metodológicas” 

e “Tópicos e objectivos específicos”. Assim, surge integrado no propósito principal de 

ensino em Geometria, desenvolver nos alunos a compreensão da noção de 

demonstração, e como objectivo geral de aprendizagem “compreender a noção de 

demonstração e ser capazes de fazer raciocínios dedutivos” (DGIDC, 2007, p. 51). Nas 

indicações metodológicas relacionadas com as tarefas e recursos, pode ler-se “Ao 

elaborarem justificações, produzindo pequenas cadeias dedutivas, [os alunos] 

familiarizam-se com o processo de demonstração e iniciam o raciocínio geométrico 

dedutivo” (p. 51). Esta subsecção é concluída com uma outra referência à 

demonstração, contextualizando-a em tarefas de cariz investigativo: 

Espera-se que os alunos se familiarizem com o processo de demonstração 
matemática, nomeadamente ao demonstrarem propriedades e relações que 
encontram ao realizarem actividades de investigação. Também devem ser 
encorajados a questionar e avaliar a correcção matemática das 
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demonstrações apresentadas pelos colegas e/ou pelo professor. (DGIDC, 
2007, p. 52) 

Em “Tópicos e objectivos específicos” de Geometria, surge associada ao teorema 

de Pitágoras, sendo sugerido nas respectivas Notas, o recurso à decomposição de 

quadrados. Na secção “Capacidades transversais”, a primeira referência encontra-se em 

“Articulação com o 2º ciclo”: 

A partir da sua experiência de argumentação matemática do 2.º ciclo, os 
alunos desenvolvem no 3.º ciclo o seu raciocínio indutivo e dedutivo, têm 
oportunidade de reflectir sobre o papel das definições em Matemática e 
contactar com diversos métodos de demonstração matemática. (DGIDC, 
2007, p. 62) 

Passo a citar o que nesta secção é referido relativamente ao raciocínio matemático 

como indicações metodológicas: 

Ao realizarem explorações e investigações, os alunos raciocinam 
indutivamente quando procuram generalizar propriedades encontradas num 
determinado conjunto de dados. As suas experiências matemáticas devem 
permitir-lhes identificar exemplos, contra-exemplos, definições, 
convenções, propriedades deduzidas e demonstrações. Neste ciclo de 
ensino, os alunos realizam cadeias curtas de deduções quando resolvem 
problemas e quando fazem demonstrações simples, tanto de resultados 
clássicos (como o Teorema de Pitágoras) como de resultados das suas 
investigações. Prevê-se uma aprendizagem progressiva dos métodos de 
demonstração. Para tal, devem ser criadas oportunidades para os alunos 
elaborarem raciocínios dedutivos do tipo Se… então… Em todos os temas, o 
professor deve decidir da oportunidade de demonstrar certos resultados e de 
organizar as etapas de investigação e demonstração. Um outro aspecto do 
raciocínio matemático é a capacidade de argumentação apoiada em 
procedimentos, propriedades e conceitos matemáticos. Para o 
desenvolvimento desta capacidade é essencial estimular os alunos a 
fundamentarem matematicamente as suas afirmações, em todas as 
actividades matemáticas que realizarem. (DGIDC, 2007, p. 63) 

São ainda listados diversos objectivos específicos relacionados com o tópico de 

raciocínio matemático, todos eles direccionados para a compreensão do que é uma 

demonstração e para a elaboração de demonstrações simples. Por conseguinte, e ao 
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contrário do que sucedia no anterior Programa de Matemática do ensino básico, o actual 

Programa dá uma grande visibilidade à demonstração neste nível de ensino, atribuindo-

lhe uma notória importância, e enquadrando-a num processo que se vai desenvolvendo 

gradualmente ao longo dos vários anos de escolaridade, de forma transversal a todos os 

domínios temáticos e a todas as actividades. Apesar do seu carácter transversal, é no 

tema da Geometria que a demonstração surge mais explicitamente no 3º ciclo. Uma 

maior visibilidade da demonstração em Geometria parece convergir com a ideia de 

Hanna (2000), referida atrás, segundo a qual a geometria é o domínio da matemática 

que mais se presta para a utilização de demonstrações explicativas, consideradas pela 

autora como as mais adequadas e pertinentes no contexto escolar. 

Vejamos agora de que forma se encontra integrada a demonstração nos vários 

programas de Matemática para o ensino secundário. Nos programas ajustados de 

Matemática para o ensino secundário, publicados em 1997 (DES, 1997), existia uma 

referência à necessidade do aluno validar conjecturas, no tópico alusivo ao 

desenvolvimento do raciocínio e pensamento científico. Os programas actuais, 

homologados em 2001 e 2002, são diversos por se aplicarem a diferentes cursos e 

conferem diferentes visibilidades à demonstração. Assim, no programa de Matemática 

Aplicada às Ciências Sociais (DES, 2001c), não se encontra qualquer referência à 

actividade de demonstrar. No programa de Matemática B (DES, 2001b; 2002b; 2002d), 

na apresentação do programa, na subsecção “Objectivos e competências gerais” surge 

uma única referência à demonstração, igual à do programa anterior, ou seja, a 

necessidade do aluno validar conjecturas e fazer raciocínios demonstrativos usando 

métodos adequados, no tópico alusivo ao desenvolvimento do raciocínio e pensamento 

científico. Esta referência repete-se igualmente no programa de Matemática A (DES, 

2001a; 2002b, 2002c) mas além desta, este programa apresenta outras referências, 
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nomeadamente nas sugestões metodológicas gerais—relativas ao raciocínio dedutivo, 

onde se refere que o estudante deverá demonstrar fórmulas e alguns teoremas—e nos 

temas transversais. Na secção alusiva aos temas transversais, é clarificado o modo de 

encarar o ensino da demonstração neste nível de ensino: 

Na aprendizagem da matemática elementar dos ensinos básico e secundário 
são absolutamente necessárias as demonstrações matemáticas, mas estas não 
podem confundir-se com demonstrações formalizadas (no sentido de 
deduções formais em teorias formais). Neste capítulo, chama-se a atenção 
para alguns assuntos que, não constituindo em si mesmos conteúdos do 
programa, são alguma da essência de muitos passos da aprendizagem de 
diversos assuntos e constituem elementos que ajudam os estudantes a 
compreender demonstrações e a racionalizar os desenvolvimentos desta ou 
daquela teoria. Como se pode ver pelo corpo do programa, não se pretende 
que a matemática ou matemáticas sejam introduzidas axiomaticamente, mas 
pretende-se que os estudantes fiquem com a ideia de que as teorias 
matemáticas são estruturadas dedutivamente (DES, 2001a, p. 19) 

Surgem referências da demonstração em dois dos temas transversais—“Lógica e 

Raciocínio” e “Reflexão sobre as heurísticas de Polya para a resolução de problemas. 

Actividades investigativas”. Nas indicações metodológicas do primeiro dos temas atrás 

referidos, são referenciados vários métodos de demonstração—por indução, por redução 

ao absurdo e por contra-exemplo—e do segundo, é referido que esses temas “são 

facilitadores de aprendizagens que reforçam a capacidade de raciocinar logicamente, 

pelas oportunidades de formular e testar conjecturas e analisar contra-exemplos, de 

avaliar a validade de raciocínios e de construir demonstrações” (DES, 2001a, p. 21). No 

programa de Matemática A do 11º ano (2002a) e do 12º ano (2002c), na parte referente 

aos temas matemáticos, encontram-se referências pontuais: a demonstração do teorema 

da unicidade do limite, no interior do tema das sucessões reais do 11º ano, e no 12º ano, 

a consideração de “que o tema das Probabilidades constitui uma boa oportunidade para 

a introdução de uma axiomática, uma das formas de organizar uma teoria matemática, 
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permitindo que os estudantes tenham uma melhor compreensão do que é actividade 

demonstrativa em Matemática” (DES, 2002c, p.1), e referências à demonstração de 

alguns teoremas elementares do cálculo diferencial, bem como de propriedades de 

geometria usando números complexos. 

A reduzida atenção dada à demonstração no programa de Matemática B é um dos 

aspectos distintivos deste programa relativamente ao da Matemática A. As diferentes 

audiências poderão justificar essa diferença que se torna até mais marcante no caso do 

programa de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, onde não se verifica qualquer 

referência à demonstração. 

Confrontando os programas de Matemática do ensino básico e do ensino 

secundário, encontramos uma tónica comum direccionada para a importância de os 

alunos compreenderem o que é uma demonstração, contactarem com demonstrações de 

alguns teoremas e produzirem eles próprios pequenas demonstrações, mesmo que com 

carácter informal, no sentido de validarem as conjecturas formuladas. No entanto, 

considero que no programa do ensino básico existe uma maior ênfase no 

desenvolvimento do raciocínio matemático, sendo a demonstração colocada como uma 

das fases finais de um processo mais abrangente de argumentação e justificação. Uma 

vez que este nível de ensino é vocacionado para todos os estudantes, este programa 

destaca a importância desta capacidade transversal na sua formação enquanto que os 

programas de Matemática do ensino secundário deixam entrever uma concepção de que 

a mesma será mais importante para os alunos dos cursos científico-humanísticos de 

ciências e tecnologias e de ciências socioeconómicas do que para os alunos dos 

restantes cursos. 
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Estudos Empíricos 

Perspectiva Sócio-cultural 

Annie Selden e John Selden. Selden e Selden (2003) apresentam um estudo 

exploratório que teve como objectivo analisar o modo como os alunos universitários dos 

Cursos de Educação Matemática e de Matemática validam as demonstrações feitas por 

alunos de um curso superior de Matemática. Aos processos de leitura e de reflexão com 

o fim de determinar a correcção de demonstrações, os autores atribuem a designação de 

validações de demonstrações. 

Considerando as demonstrações como textos, os autores relacionam as 

perspectivas da comunidade matemática acerca da demonstração com as teorias recentes 

de texto e de leitura, veiculadas por autores como Bogdan e Straw, e Pearson, e que 

advogam que a construção de significado reside mais no leitor do que no autor ou no 

texto escrito. “Each reader is seen as constructing his or her own story from personal 

background together with the written text” (Selden e Selden, 2003, p. 5). Tal como 

acontece com os leitores, em geral, de qualquer tipo de texto, também os que validam 

demonstrações podem beneficiar de diferente modo do acto de validar: por exemplo, 

desenvolver a compreensão de um teorema que estará correcto se soubermos que ele é 

verdadeiro, ou ainda, pela reflexão, construir novo conhecimento através de novas 

ligações entre as próprias ideias. 

No entanto, os autores estabelecem duas distinções entre validação e leitura em 

geral: (a) as demonstrações escritas ainda são encaradas pelos matemáticos como 

portadoras de um significado considerável, estabelecedor último da verdade dos 

teoremas (sendo que o juízo da verdade de um teorema resida na própria demonstração, 
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e não nos seus leitores ou autores, juízo este que pode ser validado pelos computadores, 

no que respeita à sua correcção), enquanto que parte considerável do significado dos 

textos escritos em geral é construída pelo respectivo leitor; e (b) maior grau de acordo 

acerca da correcção de argumentos e da verdade de teoremas no processo de validação 

do que na leitura em geral, dependendo tal facto do uso de definições analíticas35, na 

matemática do século XX, que tornam os teoremas, as demonstrações e as validações 

dos dias de hoje bastante fiáveis. Os autores, deliberadamente, não tomam nenhum 

partido por qualquer das perspectivas relativas à natureza da matemática, afirmando que 

a validação é um processo mental com origens e consequências sociais que se torna 

relativo no confronto com as mesmas. Afirmam, porém, que no âmbito da perspectiva 

social construtivista de Paul Ernest, na qual a ideia de verdade é substituída por acordo 

social, se as demonstrações e as validações fossem analisadas em conjunto, as mesmas 

desempenhariam um papel mais predominante. Assim, Selden e Selden (2003) 

consideram que, através da verificação da extensão de concórdia e do modo como a 

mesma decorre do processo de validação, é possível encontrar um meio de ver a 

matemática como infalível localmente36 em conciliação com as perspectivas de trabalho 

mais ou menos platónicas da maior parte dos matemáticos, as quais radicam, segundo os 

autores, muito mais na sua experiência de contacto com a fiabilidade das validações do 

que em qualquer posicionamento filosófico a priori. 

313                                                
35 Os autores opõem as definições analíticas usadas recentemente em matemática – que são reduzíveis ao 
termos indefinidos e que estabelecem com precisão e exactidão cada um dos conceitos que definem – às 
definições sintéticas usadas no dia-a-dia, ou nos dicionários, ou até anteriormente, em matemática, 
conforme se pode constatar em Lakatos (1991), que podem ser descrições inexactas e pouco 
especificadas. Enquanto as definições sintéticas podem estar erradas, as analíticas não podem, já que nada 
nelas é descrito. 
36 O termo localmente é utilizado pelos autores com o sentido de que a matemática varia de acordo com o 
fundamento e a lógica usados, dando o exemplo de um matemático construtivista que não aceita o 
princípio do meio excluído e, consequentemente, a prova por contradição. Os autores não se referem a 
variações geográficas ou sociais. 
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Apesar deste posicionamento que, à partida, parece pretender ser neutro, encontro 

neste estudo referentes teóricos no âmbito da perspectiva sócio-cultural embora os 

mesmos não sejam aberta e claramente explicitados no enquadramento teórico do 

artigo. Estes referentes emergem a propósito da metodologia usada e da análise de 

dados. Na metodologia, são referidas as normas sociomatemáticas, fazendo alusão aos 

estudos de Yackel, Rasmussen e King (2000), já que o entrevistador ia sugerindo aos 

estudantes práticas e normas da comunidade matemática. Na análise de dados, é 

operacionalizado o conceito vygotskiano de zona de desenvolvimento proximal e a 

questão da negociação de significado matemático é também abordada. Mantêm até ao 

final do artigo a posição de que deve ser dado maior relevo ao papel da validação nas 

perspectivas sócio-construtivistas da matemática. 

Pela descrição da metodologia adoptada, poderemos inferir que a mesma tem uma 

natureza qualitativa, tendo os autores conduzido o seu estudo exploratório através de 

uma entrevista semiestruturada, com a duração de cerca de uma hora, feita 

individualmente a cada um dos oito alunos do ensino superior (quatro de um curso de 

Educação Matemática e quatro de um Curso de Matemática) escolhidos para fazerem a 

validação de quatro demonstrações de um teorema, feitas por alunos, também do ensino 

superior. No final da entrevista, teriam que fazer um juízo final acerca de cada um dos 

quatro argumentos, no sentido de afirmarem se as mesmos eram ou não demonstrações 

do teorema em causa. Os oito alunos entrevistados frequentavam a mesma turma de um 

curso de 15 semanas dedicado à demonstração, sendo maioritariamente alunos dos 

segundo e do terceiro anos na sua universidade (três deles frequentavam o quarto ano). 

As entrevistas foram conduzidas na quarta e na quinta semanas do referido curso pelo 

professor que lhes ministrava as aulas. 
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Os resultados do estudo de Selden e Selden (2003) evidenciam que os alunos, nas 

suas validações de demonstrações, (a) primeiro olham para os detalhes locais em vez de 

olharem para as dificuldades globais e estruturais, (b) melhoram os seus juízos ao longo 

da entrevista o que os autores explicam pelas interacções estabelecidas com o 

entrevistador, (c) são influenciados pela sua experiência prévia de demonstrar o mesmo 

teorema e (d) colocam o fazer sentido como critério na determinação da correcção de 

demonstrações. Estes resultados sugerem algumas implicações ao nível da educação 

matemática: (a) a instrução em validação pode ser efectiva; (b) os estudantes devem ser 

encorajados a atender mais aos possíveis erros globais/estruturais, nomeadamente a 

focar a sua atenção no enquadramento da demonstração (proof frameworks no 

original)37; e (c) a prática de validação de “demonstrações” feitas por estudantes deve 

ser incrementada através da discussão em pequenos grupos pois estas apresentam uma 

maior complexidade de dificuldades, erros ou confusão do que as que são, 

habitualmente, apresentadas nos manuais, o que poderá ser, especialmente, importante e 

benéfico para os estudantes futuros professores do ensino secundário que terão que 

ajuizar da correcção das demonstrações feitas pelos seus próprios alunos quando 

leccionarem. 

Keith Jones. Jones (2000) apresenta um estudo que teve como objectivo analisar e 

discutir o modo como os alunos raciocinam dedutivamente acerca de objectos 

geométricos e respectivas relações através do uso do Cabri. O autor fundamenta o seu 

estudo numa perspectiva sócio-cultural, referindo em particular os trabalhos de Wertsch 

e de Pea (este último, no que se refere ao papel dos instrumentos tecnológicos). Coloca 

315                                                
37 Consiste no início e no fim de uma demonstração, partes estas que podem ser escritas sem que se 
conheça o significado de todos os termos matemáticos dos quais o teorema pode ser reconstruído. Por 
exemplo, o enquadramento da demonstração do teorema Para qualquer n positivo inteiro, se n2 for um 
múltiplo de 3, então n é um múltiplo de 3 é: Sendo n um inteiro positivo, suponha que n2 é um múltiplo de 
3. . . .  Então n é um múltiplo de 3. 
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igualmente como fundamentos teóricos do seu estudo: (a) o modelo de van Hiele de 

ensino e aprendizagem dos conceitos geométricos, (b) perspectivas teóricas relativas ao 

raciocínio dedutivo (Balacheff, de Villiers e Hanna) e (c) perspectivas teóricas relativas 

à matematização (Gattegno, Wheeler e Treffers). Refere ainda que o artigo diz respeito 

essencialmente à matematização, entendida como um processo através do qual os 

alunos desenvolvem um sentido das relações subjacentes entre as propriedades 

geométricas. No âmbito da perspectiva sócio-cultural, o que está em causa no uso de 

software de geometria dinâmica não é a mera facilitação de processos mentais mas sim 

o modo como o mesmo dá forma e transforma os processos mentais dos seus 

utilizadores. O autor identifica este tipo de software como um reorganizador cognitivo, 

utilizando a terminologia de Pea. 

Pela descrição da metodologia adoptada, poderemos inferir de que se trata de uma 

experiência de ensino, conduzida ao longo de nove meses, numa turma de alunos de 12 

anos de idade. Foi desenhada para três fases, cuja concepção radica nas perspectivas 

teóricas adoptadas, em particular, o modelo de van Hiele (na selecção de pares de 

alunos) e a teoria da actividade no âmbito de uma perspectiva sócio-cultural 

(participação guiada nas intervenções do investigador e do professor). 

Os resultados do estudo de Jones (2000) evidenciam que os alunos evoluem na sua 

competência de uso da linguagem matemática e de classificação dos quadriláteros, 

podendo identificar-se três fases: (1) descrições baseadas na percepção; (2) explicações 

mais precisas e mediadas pelo Cabri (uso do termo arrastamento (dragging no 

original)); e (3) explicações relacionadas unicamente com o contexto matemático. A 

mediação do Cabri tem um impacto ao nível da (a) compreensão dos alunos da 

hierarquia da dependência funcional existente numa figura, (b) ligação entre o 
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constrangimento da robustez de uma figura (que não se desmancha) e o uso de pontos 

de intersecção e (c) influência nas explicações dadas pelos alunos. 

Maria Alessandra Mariotti. Mariotti (2000) apresenta um estudo que teve como 

objectivo analisar e discutir o papel específico de um dado software de geometria 

dinâmica (Cabri) no processo de introdução dos alunos no pensamento teórico, 

estritamente relacionado com a prova. O seu estudo integrou um projecto de 

investigação mais abrangente desenvolvido por diversos investigadores em diferentes 

níveis de ensino que visa o estudo da introdução ao pensamento teórico e que coordena 

três estudos empíricos (um deles é o de Mariotti). 

A autora fundamenta o seu estudo numa perspectiva vygotskiana, dando especial 

atenção à mediação semiótica e à construção social do conhecimento através de 

artefactos culturais, neste caso, através do Cabri. Nas discussões matemáticas, o 

professor tem um papel fundamental no desenvolvimento e na construção dos 

significados matemáticos, desempenhando também, ele próprio, o papel de mediador, 

devendo adaptar este papel às características específicas do software. 

A metodologia adoptada é indicada como sendo uma experiência de ensino de 

longa duração, conduzida em turmas de 9° grau (alunos de 15 anos, de um Liceo 

Scientifico). Os outros dois estudos que integram o projecto de investigação utilizaram 

igualmente a experiência de ensino como metodologia. Uma vez que o projecto visa a 

investigação para a inovação, toda a acção realizada na sala de aula é considerada 

simultaneamente um meio e um resultado de um estudo que tem por objectivo 

introduzir os alunos no pensamento teórico e em compreender os modos pelos quais se 

efectiva esse processo. 
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Os resultados do estudo de Mariotti (2000) evidenciam que os elementos do Cabri 

são usados pelo professor como ferramentas de mediação semiótica: as figuras e os 

comandos que, inicialmente, constituem ferramentas (externas) da teoria geométrica, 

transformam-se em signos, instrumentos psicológicos orientados internamente38, à 

medida que são usados nas construções geométricas dos alunos e que são discutidos na 

sala de aula. Assim, estes resultados permitem concluir que: (a) o Cabri favorece uma 

abordagem de ensino de desenvolvimento do pensamento teórico; (b) a contradição, 

sublinhada por Duval (1992-93, citado em Mariotti, 2000), entre a argumentação do dia-

a-dia e o raciocínio dedutivo39, entre o conhecimento empírico e o geométrico40, pode 

ser gerida dialecticamente no âmbito da evolução da cultura da sala de aula, na qual a 

discussão matemática orientada pelo professor é responsável pela mudança gradual de 

uma atitude espontânea dos alunos para uma validação teórica; e (c) os artefactos 

culturais, sejam eles o Cabri ou outros dispositivos mecânicos, podem oferecer um 

suporte muito semelhante na construção de significados, baseada na interacção social, 

dada a similitude entre os resultados obtidos pelas três experiências de ensino 

conduzidas no âmbito do projecto colectivo. 

As conclusões de Mariotti (2000) apontam, de forma implícita, implicações ao 

nível do desenvolvimento curricular no sentido em que (a) o Cabri surge como contexto 

favorecedor da introdução dos alunos na demonstração matemática e (b) a discussão 

318                                                
38 Optei aqui por não respeitar a terminologia usada pela autora na apresentação dos seus resultados 
(signo externo e ferramenta psicológica interna) por me parecer entrar em contradição com a distinção 
que a própria autora apresenta no enquadramento teórico, à luz da teoria vygotskiana, entre ferramenta 
(tool) e signo (sign), sendo a primeira de orientação externa, e o segundo, de orientação interna. Respeitei 
pois a terminologia subjacente à distinção vygotskiana entre os dois conceitos. 
39 "Passer de l'argumentation à un raisonnement valide implique une décentration spécifique qui n'est pas 
favorisée par la discussion ou par l'intériorisation d'une discussion" (Duval, 1992-93, p. 62, citado em 
Mariotti, 2000, p. 33) 
40 "...il y a une très grande distance cognitive entre le fonctionnement d'un raisonnement qui est centré 
sur les valeurs épistémique liées à la compréhension du contenu des propositions et le fonctionnement 
d'un raisonnement centré sur les valeurs épistémique liées au statut théorique des propositions" (Duval, 
1992-93, p. 60, citado em Mariotti, 2000, p. 31) 
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matemática orientada pelo professor assume um papel importante na emergência do 

significado de demonstração. Considero ainda positivo a contribuição para a discussão 

de questões, como as levantadas por Duval. 

Perspectiva Enactivista 

David Reid. Reid (2002) apresenta parte de um estudo que visa a descrição do 

raciocínio dos alunos desenvolvido nas aulas de Matemática, já que uma das suas 

questões centrais é analisar em que medida é que os modelos de raciocínio 

desenvolvidos em investigação anterior descrevem o raciocínio dos alunos nos vários 

níveis escolares, e como poderão os mesmos ser aperfeiçoados. Neste artigo, Reid 

(2002) contribui para a clarificação do que é que consiste o raciocínio matemático 

através da descrição de um padrão de raciocínio observado na actividade matemática de 

alunos do grau 5 e da discussão sobre se o mesmo pode ou não ser considerado 

raciocínio matemático, a partir de três critérios estabelecidos para efectuar esse juízo. 

O autor fundamenta os resultados analisados no artigo numa perspectiva 

enactivista, no que respeita à natureza da aprendizagem, com referências à teoria 

enactivista da cognição presente nos trabalhos dos biólogos Maturana e Varela, e numa 

perspectiva falibilista, com referências a Lakatos e a Tymoczko, no que respeita à 

natureza da matemática. De acordo com o enactivismo, a cognição é encarada como 

uma acção encorporizada que ocorre ao longo do tempo e que produz um mundo 

experiencial para um indivíduo, não existindo separação entre o corpo e a mente nem 

entre a cognição e outra actividade. O autor especifica quatro aspectos do enactivismo 

que são relevantes para o artigo em causa: (a) o determinismo estrutural, pelo qual a 

estrutura, referente à totalidade do indivíduo, determina o que este faz num dado 
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contexto, tendo o ambiente um efeito constrangedor da actividade possível para um 

indivíduo; (b) a cognição como geradora de um mundo experiencial; (c) a co-evolução 

de estruturas, pela qual a cognição ocorre recursivamente à medida que o indivíduo e o 

ambiente se informam um ao outro, através da sua interpenetração; e (d) a dependência 

do observador – “Everything said is said by an observer” (Maturana, 1987, p. 65, citado 

em Reid, 2002, p. 8) – o que não significa que os observadores descrevam o que quer 

que seja de qualquer modo, conforme queiram, já que comunidades de observadores 

usualmente fazem descrições de modos semelhantes, similitude esta explicada pela 

orientação emocional que, segundo Maturana, explica como é que os seres humanos 

decidem quais são os comportamentos aceitáveis num dado contexto social. De acordo 

com o falibilismo, a matemática é uma actividade humana, e porque produzidas por 

seres humanos, as demonstrações são falíveis. A incerteza das demonstrações é a base 

para a actividade matemática que envolve um processo cíclico de formulação de 

conjecturas, realização de demonstrações e descoberta de contra-exemplos que 

conduzem ao reexame das conjecturas e das demonstrações. 

Pela descrição da metodologia adoptada no estudo conduzido pelo autor, podemos 

inferir tratar-se de uma metodologia de natureza interpretativa, tendo sido recolhidos 

dados durante cinco anos. David Reid explicita que utilizou uma metodologia de 

investigação enactivista, tendo a estrutura do investigador co-emergido com o seu 

ambiente que inclui artefactos físicos, como por exemplo, as gravações de vídeo, e 

outros seres humanos. Esta co-emergência efectivou-se através de um mecanismo de 

perspectivas múltiplas que se desenvolveu ao longo do tempo (uma videogravação 

observada repetidas vezes), através da forma (dados representados no vídeo ou na 

transcrição), e através das interacções sociais com outros investigadores que também 
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analisaram os dados e com os próprios estudantes quando reflectiram, nas entrevistas, 

acerca da sua actividade. 

Os resultados apresentados neste artigo dizem respeito a episódios de sala de aula, 

não presenciados por Reid, ocorridos em dois anos diferentes, nos quais a tarefa, 

proposta a alunos do Grau 5, era a mesma – o problema de contar os quadrados, 

usualmente conhecido como o problema do tabuleiro de xadrez. O autor identificou três 

casos diferentes referentes a padrões de raciocínio: (1) o teste que confirma uma 

conjectura, composto por cinco elementos (observação de um padrão, conjectura de que 

o padrão se aplica geralmente, teste da conjectura, generalização da conjectura, e uso da 

generalização como base para deduções simples acerca de outros aspectos da situação); 

(2) o teste que refuta uma conjectura implícita, conduzindo a uma contradição que é 

interpretada como contra-exemplo, e portanto levando à rejeição da conjectura implícita 

(este padrão está integrado num outro mais abrangente e que é típico do raciocínio dos 

estudantes pois inclui ramos, generalizações e conjecturas que não são formuladas, e 

secções onde não se consegue identificar a natureza exacta do raciocínio); (3) a rejeição 

de excepções a uma generalização, no qual as contradições não são aceites como contra-

exemplos, conduzindo a raciocínios adicionais que são desenvolvidos de três modos 

diferentes – a rejeição completa da contradição e aceitação da conjectura como uma 

generalização; verificação de novos dados nos quais o padrão continua a ser observado 

e no momento em que surge uma nova contradição, rejeição da mesma por exclusão 

considerando tratar-se de um caso especial (monster-barring, na terminologia de 

Lakatos); e observação de um padrão nas contradições, conduzindo à modificação da 

conjectura inicial no sentido de lhe serem excluídas as contradições (exception-barring, 

na terminologia de Lakatos) o que leva a uma nova generalização. Todos estes três 

padrões, apesar das suas variantes, começam de modo similar: padrão
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conjectura teste. Por este motivo, Reid (2002) considera que, na realidade, os três 

padrões são variantes de um único padrão em que os estudantes observam padrões e 

fazem conjecturas, testam-nas, podendo daí resultar (a) uma rejeição da conjectura e um 

retorno à observação de padrões ou (b) uma confirmação da conjectura que passa a 

assumir o estatuto de uma generalização na qual se baseiam deduções exploratórias 

posteriores. O autor, neste artigo, distingue conjectura de generalização pelo sentido de 

verdade associado. Uma mesma afirmação matemática poderá ser uma conjectura para 

uns alunos, se os mesmos a encararem como algo a ser testado (não considerado, à 

partida, como verdadeiro ou falso), e ser uma generalização para outros alunos que a 

entendam como verdadeira. Assim, o autor utiliza o termo generalização41 de um modo 

abrangente, uma vez que não coloca como condição necessária que a mesma seja 

verificada dedutivamente. 

Para discutir se o padrão de raciocínio descrito acima constitui ou não um 

raciocínio matemático, Reid (2002) utiliza três critérios definidos em Principles and 

Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) para caracterizar os aspectos 

observáveis da orientação emocional matemática (conceito de Maturana aqui 

operacionalizado) dos alunos que, segundo NCTM (2000) deverão saber que (a) a 

matemática envolve a observação de padrões e regularidades, (b) as afirmações têm de 

ser confirmadas ou refutadas pela evidência e (c) as afirmações deverão ser 

fundamentadas. Analisando os resultados apresentados no artigo, Reid (2002) conclui 

que o raciocínio dos alunos é matemático apenas parcialmente já que contém os 

primeiros dois elementos enunciados atrás (apesar de que nem todos os matemáticos 

aceitariam os meios de confirmação usados dada a sua natureza não dedutiva) mas falta-

322                                                
41 Vemos portanto que o sentido dado à generalização por este autor é diferente do significado atribuído 
por Mason et al. (1984) ao mesmo termo, apresentado atrás a propósito de como se desenvolve o processo 
de pensar matematicamente. 
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lhe o terceiro elemento: o esperar que existam razões que fundamentem o porquê em 

matemática, conduzindo a explicações com uma base dedutiva. De acordo com o autor, 

a necessidade de explicar dedutivamente é fundamental para a distinção entre a 

matemática e a ciência. Reid (2002) acrescenta ainda que, provavelmente, não seria de 

esperar que alunos com esta idade operassem a partir de uma orientação emocional 

matemática completa. 

Outras Perspectivas 

Daniel Chazan. Chazan (1993) apresenta uma investigação que estudou o modo 

como alunos universitários viam as diferenças e as semelhanças entre a medição de 

exemplos gerados numa aplicação informática—Geometric Supposer—e a 

demonstração dedutiva, focando as razões apontadas pelos alunos para encararem (a) a 

evidência empírica como uma demonstração (a partir da qual, alcançam conclusões, 

aplicando-as à generalidade do universo em causa, estando certos da sua validade 

universal; evidence is proof no original) e (b) uma demonstração matemática 

simplesmente como evidência de casos particulares (proof is just evidence no original). 

O autor usou os métodos de questionário e entrevista. Um mesmo questionário foi 

distribuído a 17 alunos antes e depois de terem completado uma unidade instrucional 

incidente em métodos de medição de exemplos no Geometric Supposer e em métodos 

baseados na demonstração matemática. A entrevista incidiu nas respostas dos alunos 

aos questionários. 

Cinco alunos revelaram possuir a crença de que evidência é prova e quatro 

vacilaram nessa crença ao longo da entrevista, tendo três deles terminado a entrevista a 

confirmar esta concepção. Uma vez que os argumentos empíricos eram sobre triângulos, 
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as suas respostas mostram a importância de examinar cada um dos tipos de triângulos 

antes de concluir que uma afirmação é válida para todos, tendo uma aluna sugerido que 

complementava o seu trabalho com exemplos, imaginando todos os triângulos. Quatro 

alunos acreditavam que prova é apenas evidência (dois deles não possuíam a concepção 

descrita atrás de evidência é prova e os outros dois estavam incluídos no grupo de 

alunos que tinha vacilado anteriormente) e três alunos vacilaram entre ver uma 

demonstração dedutiva como sendo singular e como sendo geral. As razões apontadas 

pelos alunos são as seguintes: (a) uma demonstração dedutiva não está a salvo de 

contra-exemplos42, (b) a demonstração prova o exemplo ilustrado no diagrama pois é 

alusiva ao mesmo, (c) as demonstrações estão baseadas em assunções (teoremas que são 

invocados como razões em vários passos da demonstração e que surgem como noções 

aceites43), (d) as demonstrações são escritas no singular e (e) dificuldade em 

compreender as premissas e em perceber qual o tipo de objectos que a demonstração 

estava a discutir. O autor identifica igualmente as razões apontadas pelos alunos que 

não detêm estes tipos de concepção; no entanto, não irei aqui discriminá-las. 

Os alunos compararam os dois métodos. Uns apontaram vantagens ao método de 

medição de exemplos, dizendo ser mais persuasivo do que uma demonstração dedutiva. 

Outros criticaram a medição de exemplos, referindo que não conseguiam ver as razões 

subjacentes ao que observavam e que o poder explicativo da demonstração é um aspecto 

positivo, providenciando uma maior compreensão matemática para si próprios, ou, tal 

como referido por uma aluna, um maior convencimento para os outros. O autor conclui 

dizendo que o facto de se ter usado na aula ambos os métodos foi crucial para que os 

324                                                
42 O autor valoriza os argumentos apresentados pelos alunos a propósito da explicitação desta razão: “In 
many ways, I think of this skepticism as valuable and potentially fruitful, something I would want to 
encourage” (Chazan, 1993, p. 384). É de realçar igualmente que estes alunos não possuíam a crença 
evidência é prova, não acreditando que os exemplos pudessem provar as afirmações matemáticas. 
43 “Thus, she argued that the deductive proof didn’t really prove since you had to “assume all these 
things” as part of a deductive proof” (Chazan, 1993, p. 374). 
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alunos conseguissem questionar a importância e o valor de cada um dos tipos de 

argumentação. Refere ainda que o estudo evidencia que o uso extensivo de medição de 

exemplos, com uma aplicação informática, nas aulas de geometria, não impede que os 

alunos valorizem uma demonstração matemática. 

Lulu Healy e Celia Hoyles. Healy e Hoyles (2000) apresentam um estudo 

centrado na demonstração no domínio da Álgebra integrado no projecto de investigação 

Justifying and Proving in School Mathematics que teve como objectivo estudar o modo 

como o actual Currículo Nacional britânico, instituído em 1995, foi conduzido e 

experimentado em relação à demonstração através da análise das concepções de 

demonstração dos alunos que seguiram uma nova abordagem de ensino de 

demonstração especificada no referido currículo. Como o enquadramento teórico do 

estudo não é explicitado no artigo, optei por o inserir nesta subsecção. 

Este estudo utilizou uma metodologia de natureza quantitativa, complementada 

por uma recolha de dados qualitativos. Os dados quantitativos foram recolhidos através 

de dois instrumentos: o questionário sobre a demonstração e o questionário sobre a 

escola. O primeiro foi administrado a nível nacional, a 2459 alunos de 14-15 anos do 

10º ano de 94 turmas, abrangendo 90 escolas44, bem como aos professores de 

Matemática das 94 turmas, e incluía 5 tipos de itens: (1) descrições escritas acerca da 

demonstração e seu propósito; (2) escolha múltipla de argumentos que suportam 

conjecturas, devendo seleccionar o que está mais próximo da sua própria abordagem e o 

que pensam merecer a melhor nota do professor; (3) avaliação da validade e do poder 

explicativo dos argumentos apresentados anteriormente; (4) escolha de entre duas 

opções relacionadas com a generalidade de uma afirmação matemática demonstrada; e 

325                                                
44 Os alunos participantes foram os que obtiveram melhores notas num teste nacional (“the top 20-25% of 
the student population” (Healy e Hoyles, 2000, p. 399) pois foi este grupo de alunos que tinha trabalhado 
na escola a maior parte dos conteúdos especificados nos oito níveis de raciocínio no currículo nacional. 
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(5) construção de duas demonstrações de modo a obter a melhor nota possível. O 

segundo foi administrado aos professores de Matemática das 94 turmas, incluindo 

questões sobre o tipo de escola, os respectivos procedimentos de selecção, as horas 

semanais de Matemática, os manuais adoptados e os exames realizados, bem como 

questões informativas das suas qualificações, das suas reacções ao lugar ocupado pela 

demonstração no currículo e das abordagens adoptadas relativamente ao processo de 

demonstrar na sala de aula. Foi-lhes ainda pedido que facultassem os resultados do teste 

KS345 dos seus alunos e que estimassem a percentagem da sua turma a entrar no nível 

mais elevado do GCSE46. Estes dados foram analisados através de um método de 

análise estatística de modelação multi-nível de dados, com o fim de relacionar as 

respostas dos alunos com os factores escolares. Após terem sido identificadas as 

diferentes tendências, procurou obter-se uma maior compreensão das mesmas 

recorrendo a dados qualitativos recolhidos através de entrevistas semiestruturadas 

conduzidas, numa amostra de 10 das escolas envolvidas, quer a professores quer a 

alunos. 

Os resultados do estudo de Healy e Hoyles (2000) evidenciam que os alunos (a) 

manifestam dificuldades em construir demonstrações, (b) usam maioritariamente os 

exemplos empíricos como forma de argumentação, (c) tendem mais a argumentar 

informalmente num estilo narrativo quando tentam ultrapassar a abordagem pragmática 

do que a usar argumentos algébricos formais, (d) são mais bem sucedidos nos seus 

argumentos narrativos do que nas tentativas algébricas, (e) valorizam os argumentos 

326                                                
45 “Key Stage 3 tests are national tests administered in the summer term to all Year 9 students (age 13-14 
years)” (Healy e Hoyles, 2000, p. 404) e não incluem qualquer item alusivo à demonstração. 
46 “The General Certificate of Education (GCSE) is the public examination taken by students in the 
England and Wales at the end of their compulsory schooling (age 16 years). Students are entered for one 
of three levels in the examination – foundation, middle, or higher” (Healy e Hoyles, 2000, p. 404). 
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gerais e explicativos e (f) têm consciência de que uma demonstração válida deverá ser 

geral. 

Relativamente aos argumentos empíricos: (a) existe evidência de que o modo 

como são usados nas construções de demonstrações é influenciado pelas tarefas de 

investigação especificadas na unidade Using and Applying (AT1) do Currículo 

Nacional, no qual se encontram separadas dos conteúdos de álgebra ou geometria47; (b) 

os alunos atribuem-lhe um baixo estatuto pois não o escolhem como aquele que obteria 

a melhor nota; (c) a maior parte dos alunos tem consciência de que não são gerais, em 

particular nos casos em que as conjecturas não são familiares; (d) quando as conjecturas 

são familiares e os alunos já estão convencidos da sua verdade, estes consideram-nos 

demonstrações—argumentos gerais—ao ampliar intuitivamente os argumentos para si 

próprios; (e) perto de um terço dos alunos considera-os sem qualquer valor explicativo; 

e (f) o papel dos exemplos nas demonstrações é ilustrar de forma imediata acerca do que 

trata a conjectura e ajudar a convencer a si próprio e aos outros acerca da sua verdade. 

No que respeita aos argumentos algébricos, (a) estes são os mais escolhidos como 

os que obteriam melhor nota, (b) os alunos têm dificuldade em lê-los e a validá-los 

relativamente à sua correcção e à sua generalidade e (c) os alunos maioritariamente 

consideram-nos sem poder explicativo. 

Relativamente aos argumentos narrativos, (a) estes foram os mais escolhidos pelos 

estudantes como correspondendo à sua própria abordagem, (b) a maioria dos alunos 

considera-os com poder explicativo e avalia correctamente a sua validade (correcção e 

generalidade), (c) parte dos usados nas construções de demonstração contém algum 

327                                                
47 Em 77% das escolas envolvidas no estudo, a demonstração surge apenas no contexto das tarefas de 
investigação. 
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raciocínio dedutivo e (d) a maior parte das demonstrações com este tipo de argumento 

incluía ainda exemplos e diagramas. 

No que respeita à perspectiva dos alunos acerca do papel da demonstração, metade 

considera que esta estabelece a verdade de uma afirmação matemática, um pouco mais 

de um terço atribui-lhe uma função explicativa e mais de um quarto dos alunos não tem 

qualquer ideia acerca do significado de demonstração e seu papel. Apenas 26 alunos 

(1%) se referiram à função de descoberta ou sistematização de novas ideias ou teorias. 

Como factores influentes do desempenho na construção das demonstrações, foram 

identificados: (a) o género (as raparigas foram mais bem sucedidas do que os rapazes), 

(b) os resultados do teste KS3 (os alunos com melhores resultados construíram melhor 

as demonstrações e basearam-se menos na evidência empírica), (c) reconhecimento da 

generalidade de uma demonstração algébrica (quanto maior a consciência da 

generalidade, melhor o desempenho) e (d) a percentagem estimada para entrar no nível 

mais elevado do GCSE (quanto maior a percentagem, melhor o desempenho). Apenas 

os factores referentes às características dos alunos (citados em a e b) estão associados 

de forma significativa ao desempenho em ambas as construções de demonstração. O 

único factor curricular identificado como influente no desempenho de construção de 

demonstrações é o citado em d. De entre os quatro factores identificados, o que teve um 

efeito mais significativo foi o citado em b, interpretado pelas autoras como o referente à 

competência matemática dos alunos. As variáveis referentes aos professores—

qualificações, género e experiência—não exerceram influência no desempenho dos 

alunos nas construções das demonstrações, embora não tivesse existido variação ao 

nível das qualificações já que todos os professores de Matemática eram bem 
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qualificados matematicamente48. O número de horas semanais de Matemática foi 

identificado como um factor curricular influente49 nas escolhas dos alunos—a um 

número de horas semanais superior à média (superior a 3 horas) está associada uma 

maior tendência para escolher como correspondendo à sua abordagem os argumentos 

válidos não empíricos—, embora não nos seus desempenhos de construção de 

demonstrações. Um resultado interessante que as autoras consideram merecer maior 

investigação é o facto de que os desempenhos e escolhas das raparigas foram 

semelhantes em todas as escolas enquanto que os dos rapazes variaram de acordo com 

as escolas frequentadas. 

Mediante estes resultados, as autoras levantam algumas questões com implicações 

curriculares: (a) que motivação poderá existir nos alunos que conseguem construir 

argumentos informais para aprender a reexpressá-los formal e algebricamente se são as 

explicações que são valorizadas curricularmente na sala de aula e a álgebra não é 

encarada pelos mesmos como uma linguagem explicativa? e (b) em que medida é que 

os alunos reconhecem os símbolos como algo que eles podem construir e conferir 

significado ao seu trabalho e não como algo imposto externamente? Healy e Hoyles 

(2000) consideram importante explorar as potencialidades dos alunos na argumentação 

informal e narrativa com vista ao desenvolvimento de uma maior competência 

multifacetada em demonstrar usando algum raciocínio dedutivo. 

329                                                
48 As autoras questionam se tal se deverá a limitações da sua recolha de dados relativos aos professores, 
apenas baseados nos relatórios elaborados pelos mesmos, ou se terá a ver com o facto de o Currículo ser 
extremamente específico e preciso no que diz respeito aos números, álgebra e demonstração. 
49 Os vários factores identificados exerceram a sua influência em conjunto e nunca isoladamente. 
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Em Portugal 

Ana Maria Boavida. Boavida (2005) desenvolveu um estudo incidente na 

argumentação em Matemática, tendo recorrido ao quadro teórico de dois filósofos com 

trabalho nesta área, Perelman e Toulmin, tendo focado também, na sua revisão de 

literatura, a construção de uma cultura de argumentação no âmbito do ensino da 

Matemática. O seu campo empírico foi desenvolvido através de um projecto de 

investigação colaborativa com duas professoras e teve a duração de dois anos (de 

Novembro de 2001 a Novembro de 2003). Daí que tivesse também aprofundado 

teoricamente a colaboração e investigação colaborativa. Apesar de um dos critérios que 

usei na selecção dos estudos empíricos ser o de se relacionarem com a aprendizagem da 

demonstração por parte dos alunos, e o estudo de Boavida (2005) incidir em professoras 

e não em alunos, decidi incluí-lo nesta subsecção pois apresenta conclusões relativas à 

actividade de demonstrar dos alunos por via das reflexões efectuadas pelas professoras. 

Boavida (2005) utilizou uma metodologia de investigação de natureza 

interpretativa, tendo optado pela modalidade estudo de caso. Os métodos de recolha de 

dados que usou foram os seguintes: observação de aulas com gravação áudio e vídeo, 

conversação dialógica em sessões de trabalho do grupo de pesquisa (este grupo era 

formado pela investigadora e pelas duas professoras participantes) registada por 

gravação áudio e por notas de campo, entrevistas a cada uma das professoras com 

gravação áudio, e documentos. As professoras trabalharam em turmas de 7.º ano, no 

primeiro ano do projecto, tendo continuado a trabalhar com a mesma turma no ano 

seguinte do projecto. O seu estudo tem como objectivo descrever e analisar o trabalho 

de duas professoras relativo à argumentação matemática dos alunos e “compreender 

potencialidades e problemas emergentes do desenvolvimento de um projecto de 
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investigação colaborativa centrado na reflexão sobre as práticas destas professoras” 

(Boavida, 2005, p. 17). 

Irei, de seguida, apresentar unicamente os resultados empíricos alusivos à 

argumentação matemática, por se relacionarem com a demonstração Nas conclusões do 

seu estudo, Boavida (2005) considera que as duas professoras, no âmbito do projecto de 

investigação colaborativa, intensificaram e complexificaram as suas planificações 

através da ampliação de objectivos e abertura de tarefas, tendo passado a explorar 

tarefas de investigação com maior frequência. No que respeita à formulação, avaliação e 

prova de conjecturas, e uma vez que os alunos, numa fase inicial do estudo, validavam 

as conjecturas pela verificação por exemplos, não compreendendo a importância da 

prova, as professoras adoptaram um conjunto de estratégias de ensino que, a seu ver, 

contribuíram para a evolução dos alunos: (a) negociação dos significados de conjectura, 

contra-exemplo e prova, valorização das conjecturas e investimento na sua partilha e 

avaliação colectiva; (b) envolvimento frequente e sistemático dos alunos em 

experiências de prova como forma de os levar a compreender a necessidade e o valor da 

prova; e (c) enquadramento da produção de provas em problemas ou tarefas de 

investigação e actividades argumentativas associadas à formulação de conjecturas e à 

avaliação da sua plausibilidade (indiciando, assim, uma perspectiva contrária à 

defendida por Duval (1992-1993) e consentânea com a defendida por Healy e Hoyles 

(2000) e Mariotti (2000) de que a argumentação pode favorecer a aprendizagem da 

prova). Boavida (2005) identifica como factores, relacionados com a prática dos 

professores, favoráveis à emergência e desenvolvimento de episódios de argumentação 

matemática, os seguintes: (a) exploração de situações de desacordo, (b) negociação de 

normas de acção e de interacção, (c) investimento na interacção entre os alunos, (d) 
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entrelaçamento do trabalho de grupo/pares com o trabalho colectivo envolvendo toda a 

turma e (e) redizer as contribuições dos alunos na orquestração da discussão colectiva. 

Joana Brocardo. O estudo de Brocardo (2001) tem como objectivo avaliar os 

efeitos de um projecto de desenvolvimento curricular, em que se privilegiou a 

exploração de tarefas de investigação, conduzido numa turma de 8º ano no ano lectivo 

de 1997/98, analisando a evolução da turma e de três alunos relativamente à sua forma 

de trabalhar na aula de Matemática e à sua visão sobre a Matemática e sobre a 

aprendizagem desta disciplina. A fundamentação teórica que apresenta versa os temas 

do currículo, das actividades de investigação e da visão dos alunos sobre a matemática e 

sua aprendizagem. No estudo, utilizou uma metodologia de natureza qualitativa, usando 

o estudo de caso. Os métodos de recolha de dados que usou foram os seguintes: 

observação de aulas com gravação áudio e vídeo, entrevistas e documentos. 

Irei, de seguida, reportar-me apenas aos resultados empíricos mais directamente 

relacionados com a demonstração. A autora afirma que os alunos demoram a 

compreender o estatuto de conjectura e que os “dados analisados sugerem que perceber 

a importância e o significado de estabelecer uma prova para as conjecturas que resistem 

a sucessivos testes se reveste de particulares dificuldades para os alunos” (Brocardo, 

2001, pp. 545-6). À medida que iam fazendo as tarefas de investigação, iam também 

progressivamente compreendendo a importância e o significado da demonstração. Essa 

evolução foi mais rápida para os alunos com maior gosto na realização de tarefas 

abertas e mais lenta para os alunos com uma visão mecanicista da matemática. Assim, 

numa fase inicial do trabalho desenvolvido nesse ano lectivo, os alunos não sentiam 

qualquer necessidade de provar uma conjectura resistente a vários testes, tomando-a 

como uma conclusão verdadeira. Daí que encarassem a demonstração “como uma 

complicação desnecessária introduzida pela professora” (Brocardo, 2001, p. 544, 
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destaque no original). Numa segunda fase, já eram vários os alunos que iam 

compreendendo o significado da demonstração, mas ainda assim encaravam a mesma 

como exterior à própria investigação, e só tentavam demonstrar os seus resultados 

“quando tal era explicitamente pedido pela professora ou pelo enunciado da tarefa” (p. 

544). Numa fase final, “a grande maioria dos alunos tinha a noção clara de que se 

deveria pensar na prova das suas conjecturas antes de dar por concluído o seu trabalho” 

(p. 544), encarando-a como parte integrante da actividade de investigação. A 

continuidade deste tipo de trabalho ao longo do ano com a insistência sistemática na 

solicitação da demonstração por parte da professora, foi, segundo a autora, um factor 

decisivo para esta evolução. 

Lina Fonseca. O estudo de Fonseca (2004) tem como objectivo analisar em 

futuros professores (a) o nível de sofisticação dos seus argumentos, (b) o meio pelo qual 

se convencem e convencem os outros da validade dos seus raciocínios, (c) as 

dificuldades na elaboração de demonstrações, (d) relações entre o ambiente de formação 

inicial e as competências em demonstrar e (e) quais os aspectos da formação inicial 

percepcionados pelos mesmos como tendo sido integrados nas suas práticas após 

ingresso no contexto profissional. A fundamentação teórica que apresenta versa os 

temas (a) da demonstração segundo as diferentes perspectivas da filosofia da 

matemática, (b) do conceito de demonstração, (c) da didáctica da Matemática, da 

demonstração e da geometria e (d) da formação de professores. No estudo, utilizou uma 

metodologia de natureza qualitativa, tendo incidido o seu campo empírico numa turma 

de formação inicial do curso de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e 

Ciências da Natureza de uma Escola Superior de Educação, em dois momentos 

diferentes do curso—no 2.º ano, na disciplina de Geometria (ano lectivo de 1999/2000) 

e no 4.º ano, na disciplina de Transformações Geométricas (ano lectivo de 
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2001/2002)—e, ainda no final do seu primeiro ano de prática profissional. Tendo a 

investigadora sido também a professora da turma nas duas disciplinas atrás referidas, os 

instrumentos de recolha de dados que usou foram os seguintes: tarefas, observação, 

questionários, notas pessoais, entrevistas semiestruturadas e documentos escritos pelos 

participantes. 

Passo a apresentar as principais conclusões do seu estudo. Relativamente ao nível 

de sofisticação dos argumentos: (a) a turma atingiu o nível de demonstração em três das 

tarefas analisadas, embora a maioria dos alunos só o tenha alcançado numa tarefa, (b) a 

grande maioria dos alunos situou-se nos níveis de quase-demonstração e de início de 

uma demonstração em três da tarefas e (c) no nível de explicação rudimentar, em duas 

outras tarefas, correspondendo ao nível mais baixo de sofisticação. Globalmente, a 

maioria dos argumentos estão inseridos nos níveis de quase-demonstração e de início de 

uma demonstração por serem gerais, rigorosos e convincentes, embora não completos 

nem resistentes. O nível de sofisticação dos argumentos alcançado pelos alunos 

relaciona-se “com os seus conhecimentos de matemática e com a dificuldade 

manifestada em os aplicar” (Fonseca, 2004, p. 463). No que respeita aos meios de obter 

convicção, o auto-convencimento é menos exigente, baseando-se numa fase inicial em 

meios empíricos e em sugestões dos colegas. “Foi manifesta a preocupação da turma em 

utilizar meios teóricos e gerais, mesmo quando o trabalho não foi completado” 

(Fonseca, 2004, p. 465), principalmente na acção de persuasão dos outros da validade 

dos seus raciocínios, tendo o trabalho e a discussão em grupo contribuído para tal, já 

que frequentemente os alunos colocavam, entre si, questões do tipo “isso é sempre 

assim?” e “porque é que é assim?”. 

A autora, no capítulo das conclusões, aponta várias dificuldades reveladas pelos 

alunos na resolução das tarefas—tais como iniciar o trabalho, elaborar o esquema e 
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racionar sobre ele, justificar a conjectura obtida, ou ainda organizar o trabalho escrito—

mas não identifica concretamente as dificuldades na elaboração de demonstrações. 

Quando aponta a dificuldade em justificar a conjectura, não esclarece que significado 

atribui a essa justificação. Se olharmos para a demonstração como a justificação teórica 

de uma conjectura, poderemos pensar que Fonseca (2004), implicitamente, estará a 

afirmar que a dificuldade em demonstrar é uma das dificuldades presentes na resolução 

das tarefas mas não ficamos a perceber no que consistia. 

Relativamente às relações entre o ambiente de formação inicial e as competências 

em demonstrar, a autora identifica o ambiente vivido nas aulas de Geometria e de 

Transformações Geométricas, onde foram exploradas as tarefas, como tendo 

contribuído para os alunos (a) desenvolverem a capacidade de “conjecturar, justificar e 

organizar argumentos logicamente” (Fonseca, 2004, p. 466); e (b) “procurarem contra-

exemplos, construírem argumentos gerais, rigorosos e convincentes” (p. 466). A autora 

caracteriza o referido ambiente de formação como suscitando problemas, valorizando o 

questionamento e discutindo fragilidades dos raciocínio apresentados. Fonseca (2004) 

considera que a aplicação de geometria dinâmica usada pelos alunos na resolução das 

tarefas, o Geometer’s Sketchpad, permitiu, além da elaboração dos esquemas, a 

experimentação de numerosos casos num curto espaço de tempo, facilitando a 

formulação das conjecturas e a respectiva avaliação. De acordo com a autora, a 

demonstração, neste contexto, é revitalizada, ao fazer-se sobressair a sua função de 

compreensão, já que as razões subjacentes às relações encontradas com a aplicação 

informática são alcançadas pela demonstração. 

Fonseca (2004) enuncia vários aspectos da formação inicial, em particular das 

disciplinas onde foram exploradas as tarefas, que os jovens professores consideraram ter 

integrado nas suas práticas. Entre eles, os que mais directamente se relacionam com o 
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facto de a autora afirmar que parece que os jovens professores adquiriram uma cultura 

de demonstração, são: “pedir justificações para os procedimentos apresentados como 

forma de aumentar a compreensão sobre os assuntos estudados; . . . promover a 

discussão e o debate de ideias, . . . pedir para os alunos explicarem o seu pensamento” 

(Fonseca, 2004, p. 469), e ainda a consciência revelada por alguns participantes de que 

é possível trabalhar a demonstração desde os primeiros anos de escolaridade, fazendo 

aumentar progressivamente a sua sofisticação. 

Sílvia Machado. Machado (2005) desenvolveu um estudo incidente na forma 

como os alunos de uma turma de 8.º ano desenvolvem a sua capacidade de 

demonstração, no contexto de utilização do Geometer’s Sketchpad, nomeadamente (a) 

nos processos utilizados para formular e testar conjecturas, (b) na função atribuída à 

demonstração e (c) nas demonstrações reconhecidas e produzidas a partir de conjecturas 

formuladas. Na fundamentação teórica, a autora focou a demonstração matemática, a 

demonstração no ensino e aprendizagem da Matemática e o Geometer’s Sketchpad, 

enquanto recurso educativo. Adoptou uma metodologia de natureza qualitativa 

interpretativa, com a realização de estudos de caso. A investigadora desempenhou 

simultaneamente o papel de investigadora e de professora da turma e usou os seguintes 

instrumentos de recolha de dados: observação das aulas acompanhada do registo áudio e 

vídeo, entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio, documentos produzidos pelos 

alunos e o diário de bordo da investigadora. 

Passo a apresentar, sumariamente, as conclusões do seu estudo. Relativamente aos 

processos usados para formular e testar as conjecturas, no contexto de utilização do 

Geometer’s Sketchpad, os alunos utilizaram o raciocínio por analogia, a observação de 

invariantes e a procura de padrões e semelhanças. A investigadora apresentou ainda os 

seguintes resultados, relacionando-os com esta questão: (a) no final do ano, para os 
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alunos caso, “a manutenção de um resultado como conjectura depende da não existência 

de demonstração” e “é reconhecido o carácter geral de uma conjectura” (Machado, 

2005, p. 244); (b) o Geometer’s Sketchpad foi usado para manipular figuras, realizar 

novas construções e para medir e calcular por recurso às respectivas ferramentas; (c) os 

alunos caso identificaram como potencialidades do Geometer’s Sketchpad, o rigor e 

facilidade de construção, a rapidez de realização de muitas experiências e a sua utilidade 

para arranjar contra-exemplos ou para confirmar as conjecturas; e (d) as dificuldades 

manifestadas e ultrapassadas pelos alunos foram a formulação de uma conjectura à 

primeira observação, a formulação apenas para algumas das figuras obtidas e 

“experiências identificadas com conjecturas” (Machado, 2005, p. 244). 

No que respeita à reacção dos alunos à demonstração das conjecturas formuladas 

com o Geometer’s Sketchpad e função atribuída, a maioria dos alunos, numa fase inicial 

da investigação, “tomava como verdadeiras as conjecturas que formulava no GSP a 

partir das experiências aí realizadas” (Machado, 2005, p. 244). A investigadora salienta 

como factores importantes para a aceitação da realização das demonstrações (a) as 

questões da professora focadas na explicação e (b) a surpresa provocada por algumas 

das observações realizadas. As razões apontadas para justificar a necessidade da 

realização de uma demonstração, são as seguintes: 

(a) para cumprir as suas funções explicação e validação; (b) decorrentes da 
sua função de validação: aplicar em qualquer caso e utilizar noutras 
demonstrações; e (c) motivadas pelo convencimento obtido com o GSP: 
obter a certeza absoluta e ultrapassar o esquecimento de testar algum caso 
particular. (Machado, 2005, pp. 245-6) 

As funções atribuídas pelos alunos à demonstração são: validação, explicação, 

desafio intelectual, comunicação e compreensão do que é uma demonstração. 
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Relativamente à função de descoberta, esta esteve presente, embora não tivesse sido 

referida explicitamente por qualquer aluno. 

Em relação às demonstrações reconhecidas e produzidas a partir de conjecturas 

formuladas com o Geometer’s Sketchpad, os alunos evoluíram no que respeita ao que é 

aceite como demonstração, tendo a investigadora identificado, a partir da exploração da 

terceira tarefa, a existência de um maior número de alunos que deixa de considerar as 

suas conjecturas como verdadeiras, passando “a querer a demonstração para as validar” 

(Machado, 2005, p. 248). No entanto, no final do estudo, ainda existe uma minoria de 

alunos que continua a considerar as suas experiências no Geometer’s Sketchpad como 

demonstrações. Os alunos atribuíram o seguinte significado à demonstração: (a) é o que 

transforma conjecturas em teoremas, (b) é geral, (c) é o que fornece a explicação para as 

conjecturas e (d) usa a abstracção, a dedução e o formalismo. Os alunos usaram na 

construção das demonstrações os métodos por contra-exemplo, directo e a combinação 

do contra-recíproco com o exemplo generalizável. As dificuldades evidenciadas nessa 

construção foram (a) em iniciá-las, (b) saber que resultados usar, (c) manipular 

expressões algébricas e (d) registá-las por escrito. O contexto de realização das 

demonstrações foi “em interacção ou no lugar seguida de apresentação à turma” e 

“dependente da aceitação no seio da comunidade sala de aula” (Machado, 2005, p. 251). 

Sumário 

Existe evidência empírica de que os alunos (a) não sentem necessidade intrínseca 

de demonstrar (Boavida, 2005; Brocardo, 2001; Fonseca, 2000; Machado, 2005; 

Oliveira, 1998; Rodrigues, 1997; 2000) principalmente quando estão convencidos da 

veracidade das conjecturas que formulam (Machado, 2005; Reid, 2002; Rodrigues, 
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1997; 2000) e (b) manifestam dificuldades em construir demonstrações e em ler e 

validar argumentos formais dedutivos (Healy e Hoyles, 2000; Machado, 2005; Selden e 

Selden, 2003). Alunos do 5.ºano de escolaridade, estudados por Reid (2002), 

manifestam uma ideia da matemática como envolvendo a observação de padrões e 

regularidades, o entendimento de que as afirmações matemáticas deverão ser 

confirmadas ou refutadas pela evidência mas já não revelam a consciência de que essas 

mesmas afirmações deverão ser fundamentadas, de modo a conduzir a explicações com 

uma base dedutiva. Os resultados empíricos revelam ainda que os alunos utilizam, com 

maior frequência, os exemplos como forma de argumentação (Boavida, 2005; Healy e 

Hoyles, 2000) e que, quando tentam ultrapassar esta abordagem empírica, usam mais 

argumentações informais e narrativas do que algébricas formais, sendo mais bem 

sucedidos na argumentação narrativa do que na algébrica (Healy e Hoyles, 2000). No 

entanto, ao ser-lhes solicitada a escolha de argumentos com que poderiam obter a 

melhor nota, os alunos optam, maioritariamente, pelos argumentos algébricos formais 

(Healy e Hoyles, 2000). Esta opção pode ser explicada pelo esquema demonstrativo de 

convicção externa (Harel e Sowder, 2007), uma vez que consideram que será valorizada 

institucionalmente a demonstração com um dado formato (esquema demonstrativo 

ritual), tal como determinado pelo professor (esquema demonstrativo autoritário). Os 

resultados empíricos de Fonseca (2004) singularizam-se neste quadro, uma vez que a 

maior parte dos alunos estudados (do ensino superior) utilizou os exemplos apenas na 

fase inicial de auto-convencimento, tendo conseguido, na fase de persuasão, alcançar 

argumentos teóricos gerais, rigorosos e convincentes. 

No que respeita à compreensão do que é uma demonstração, dos 2459 alunos 

estudados por Healy e Hoyles (2000), mais de um quarto não tinha qualquer ideia do 

propósito da demonstração e do seu significado. Relativamente à capacidade de 



III – A DEMONSTRAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 340 

identificar argumentos que validassem as afirmações matemáticas, os alunos 

conseguiam escolher argumentos que constituem demonstrações, optando pelos 

argumentos gerais e pelos argumentos explicativos que eles consideravam convincentes, 

evidenciando assim terem consciência de que uma demonstração válida deverá ser 

geral. Os resultados apresentados por Healy e Hoyles (2000) têm de ser lidos à luz do 

facto de os estudantes participantes no estudo serem os que tiveram melhores notas num 

teste nacional e também do facto de o currículo do Reino Unido conceder uma atenção 

explícita à conjecturação e explicação/justificação das conclusões, numa unidade 

designada Using and Applying Mathematics e que é autónoma das restantes unidades 

curriculares. O estudo de Chazan (1993), igualmente focado nas concepções dos alunos 

relativamente à prova, aponta para uma heterogeneidade de concepções. Assim, dos 17 

alunos universitários estudados, pouco mais de metade possuía a concepção de 

evidência é prova e pouco menos de metade considerava que prova é apenas evidência, 

embora em ambos os casos, alguns dos alunos vacilassem entre concepções opostas ao 

longo da entrevista (por exemplo entre a concepção evidência é prova e a concepção 

evidência não é prova). Neste último caso, em que a demonstração dedutiva é encarada 

como evidência de casos singulares e não como uma argumentação geral e resistente a 

contra-exemplos, são várias as razões que foram apontadas pelos alunos para essa 

concepção, entre elas as seguintes: (a) a demonstração está escrita no singular; (b) a 

demonstração prova um único caso, o que se encontra ilustrado num diagrama 

associado; e (c) a demonstração não garante a ausência de contra-exemplos. Esta última 

razão relaciona-se com uma atitude crítica e céptica dos alunos, numa constante procura 

de contra-exemplos, que, tal como Chazan sublinha, é de incentivar na sala de aula de 

Matemática.  
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O software de geometria dinâmica, como é o caso do Cabri ou do Geometer’s 

Sketchpad, favorece uma abordagem de ensino da demonstração, na sua função 

explicativa (Fonseca, 2004; Machado, 2005; Mariotti, 2000), bem como o 

desenvolvimento da competência dos alunos em raciocinar dedutivamente acerca dos 

objectos geométricos e respectivas relações (Jones, 2000). O estudo de Chazan (1993), 

embora não estabelecendo conclusões idênticas às apontadas atrás, mostrou que este 

tipo de software não impede a valorização pelos alunos da demonstração matemática. 

A análise destes resultados leva-nos a concluir, em termos de implicações 

curriculares, da importância em manter a conexão entre a demonstração e a 

compreensão matemática, e portanto, das vantagens existentes na integração da 

demonstração a par e passo da aprendizagem dos vários tópicos matemáticos, ao invés 

de ser tratada separadamente dos vários conteúdos matemáticos. Os estudos apontam 

igualmente a necessidade de existir uma continuidade de trabalho com uma natureza 

investigativa, acompanhado de uma solicitação sistemática da demonstração por parte 

da professora, em conjunção com a negociação em torno dos significados de conjectura, 

contra-exemplo e demonstração, para que os alunos comecem, gradualmente, a entender 

a importância e o significado da demonstração (Boavida, 2005; Brocardo, 2001; 

Machado, 2005). Uma outra implicação curricular é a importância de a aprendizagem da 

demonstração decorrer da prática da argumentação, já que a discussão matemática 

assume um papel importante na emergência do significado da demonstração (Boavida, 

2005; Fonseca, 2004; Mariotti, 2000), sendo de valorizar o entrelaçamento de várias 

modalidades de trabalho na sala de aula—trabalho de grupo/pares e trabalho 

colectivo—(Boavida, 2005). Relativamente às validações, existe evidência da vantagem 

em incrementar a prática de validação de ‘demonstrações’ realizadas por alunos através 

da discussão em pequenos grupos, bem como em encorajar os estudantes a atender, no 
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acto de validar, aos erros globais/estruturais das ‘demonstrações’ (Selden e Selden, 

2003). Healy e Hoyles (2000) sustentam ainda ser importante explorar as 

potencialidades dos alunos na argumentação informal e narrativa de modo a 

desenvolver nos mesmos uma maior competência em demonstrar usando algum 

raciocínio dedutivo. 
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CAPÍTULO IV 

A COGNIÇÃO E A APRENDIZAGEM 

—Vai ensinar-me tudo o que sabe? 
—Tudo o que não sei. Vou aprendendo à medida 
que estiver em contacto consigo. 
(…) 
O verdadeiro mestre provoca no discípulo a 
coragem de desequilibrar o seu mundo. 
(Coelho, A bruxa de Portobello, p. 215; p. 228) 

Este capítulo apresenta três secções distintas: a primeira foca a cognição, a 

segunda apresenta a perspectiva social de aprendizagem e a terceira secção aborda, 

sumariamente, a perspectiva sócio-cultural. Assim, a primeira secção apresenta a 

concepção filosófica de Heidegger de cognição, de compreensão e interpretação, bem 

como correntes cognitivistas actuais que encaram a mente como sendo corporizada e 

que enfatizam a interacção entre os múltiplos componentes da implementação física de 
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um organismo ou de uma pessoa no seu ambiente. A segunda secção apresenta 

essencialmente a teoria social de aprendizagem de Wenger (1998). Esta secção 

fundamenta-se, portanto, em correntes sócio-culturais situadas que focam os factores 

sociais, culturais e contextuais da aprendizagem, considerados como processos inter-

individuais, apontando-os como co-determinadores do tipo de conhecimento e práticas 

construídos. A terceira secção apresenta as ideias centrais da teoria da actividade de 

Leont’ev e das perspectivas vygostkiana e bakhtiniana. 

A inclusão de várias perspectivas e quadros teóricos num mesmo capítulo prende-

se com o facto de os mesmos serem usados como instrumentos analíticos no meu campo 

empírico. Apesar de as perspectivas apresentadas possuírem características distintas, foi 

meu intento procurar nelas o que pudesse contribuir para a interpretação dos resultados 

do presente estudo. Ou seja, a minha preocupação não foi tanto olhar para as suas 

diferenças mas sobretudo beber nelas o que me pudesse ajudar no enquadramento 

teórico necessário à compreensão do fenómeno em estudo. Considero, pois, que as 

perspectivas fundamentais que apresento neste capítulo não são antagónicas, podendo 

ser vistas como complementares, ao trazer novos ângulos de visão de um mesmo 

fenómeno. 

Partilho da ideia defendida por Núñez, Edwards e Matos (1999, p. 46) quando 

afirmam “our claim is that the grounding for situatedness comes from the nature of 

shared human bodily experience and action, realized through basic embodied cognitive 

processes and conceptual systems”. Pretendo, assim, que este capítulo apresente as 

ideias essenciais que constituem ferramentas analíticas primordiais na análise de dados 

do presente estudo, no sentido de relacionar a cognição corporizada com a 

aprendizagem situada. 
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O Acto de Conhecer 

O que é Cognição 

O termo cognição remete-nos para o acto de conhecer. Daí que seja preferível, 

primeiro, precisar o que se entende por conhecimento. Anteriormente, e de acordo com 

o behaviorismo, conhecimento era entendido como o conjunto de informações obtidas 

por meio de estímulo-resposta, as quais se julgava residirem na cabeça de cada uma das 

pessoas. Nesta perspectiva, o conhecimento é algo meramente individual. Actualmente, 

o foco de atenção incide em esquemas e estruturas já que nos domínios de 

conhecimento, as diversas informações situam-se em estruturas de significado e de 

relação (Resnick, 2001). A neurociência cognitiva (Maturana, 1975, 1978; Maturana e 

Varela, 1980, referidos por Winograd e Flores, 1993; Varela, 1988/s.d.) aponta para 

pesquisas de padrões neuronais dinâmicos da activação cerebral, na qual emerge o 

significado, e não para a pesquisa de pares isolados de unidades de informação. 

Tal como fiz referência anteriormente em Rodrigues (1997), o neurobiólogo 

Varela (1988/s.d.) assume a cognição como uma acção corporizada. Este autor, ao 

rejeitar a ideia da representação objectiva e os dualismos mente/corpo, 

subjectividade/objectividade, valoriza a enacção enquanto co-determinação do sujeito e 

do mundo, defendendo que estas duas realidades são interdependentes, mais, são co-

constitutivas. “Compreendemos o mundo actuando nele, socialmente, com o nosso 

corpo e a nossa história” (Rodrigues, 1997, p. 46). Nesta perspectiva, a representação é 

sempre uma interpretação, e por isso a ideia de representação mental como algo que 

deveria espelhar o mundo objectivo é posta em causa. 
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Carvalho (2001, pp. 47-8), no campo da Filosofia, define conhecer, chamando a 

atenção para a finitude do conhecimento: “conhecer é, com certeza, construir, descobrir, 

desvendar territórios e tempos, espaços e possibilidades, mas é também, com certeza, 

encontrar obstáculos, fronteiras, enigmas e mistérios”. O autor refere que a analítica da 

finitude surge com Kant que fizera coincidir os limites do fenoménico com os limites do 

cognoscível. De facto, Kant estabelece um fosso entre o fenómeno (as aparências dadas 

pelos nossos sentidos) e o númeno (as coisas em si que nunca poderemos conhecer). 

Carvalho (2001) cita Edgar Morin que propõe, em vez do fosso intransponível kantiano, 

uma zona incerta, entre o conhecimento claramente definido e o inconcebível, onde o 

conhecimento avança para um real velado, onde se faz a prova decisiva dos limites e 

possibilidades do conhecimento. Para lá dessa zona incerta, adivinha-se um Real que, 

embora reconhecido pelo pensamento, excede o pensável, exprimindo o caos, gerador 

de ordem. Daí que, para Carvalho (2001, p. 48), pensar seja “arriscar para além do 

cognoscível e do possível, inclusive, para, nos seus limiares, conhecermos o 

cognoscível e o possível”. Este autor identifica mesmo a existência de uma tensão entre 

a sobrevalorização da ampliação do conhecimento e a interpelação reflexiva e 

questionadora do pensamento. 

São vários os autores que, hoje em dia, colocam a tónica na natureza 

intrinsecamente social do conhecimento (Ernest, 1993; Lave, 1997; Pea, 1993; Resnick, 

2001). A cognição distribuída é um conceito que enfatiza o modo como o 

conhecimento é construído socialmente: o conhecimento revelado nas práticas 

cognitivas é distribuído quer pelas pessoas quer pelos ambientes simbólicos e físicos, 

naturais ou artificiais (Pea, 1993). 

No campo da educação, Resnick (2001) aborda, igualmente, a noção de 

conhecimento distribuído a propósito de competência cognitiva que, para a autora, 
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inclui a capacidade de explicar, investigar ou argumentar. Resnick, ao explicitar as 

características que o discurso numa sala de aula deverá assumir, refere que o mesmo 

deverá incluir (a) discussões que englobem questões (provenientes do grupo e não 

apenas do professor) e respostas interligadas e emergentes umas das outras e (b) 

explicações construídas a partir das contribuições de vários participantes. Assim, a 

habilidade em participar neste tipo de conversação, em que o conhecimento é 

distribuído e não centrado no indivíduo, faz parte daquilo que a autora entende por 

competência cognitiva. 

A Concepção Heideggeriana de Cognição 

A base para uma compreensão da cognição é, na perspectiva de Heidegger (1999), 

o que o autor designa por ser-no-mundo. Subjacente a este conceito, encontra-se a ideia 

de um fenómeno unitário no qual nem o interpretante nem o interpretado existem um 

sem o outro. “A expressão composta “ser-no-mundo”, já na sua cunhagem, mostra que 

pretende referir-se a um fenómeno de unidade” (Heidegger, 1999, p. 90, destaque no 

original). De acordo com o autor, o mundo da significação surge pela análise da 

existência vivida. O projecto que atravessa a facticidade é o sentido que Heidegger 

(1999) atribui a existência. A noção do mundo objectivado da representação é, portanto, 

rejeitada por este filósofo. Na sua óptica, o homem, através da sua acção, “descobre que 

a sua percepção do mundo não é senão uma perspectiva sobre o mundo” (Resweber, 

1971/1979, p. 100). O homem, enquanto pre-sença, possui uma relação com o ser, pois 

é na pre-sença que o homem constrói a sua existência. “Conhecer . . . é um modo da 

pre-sença fundado no ser-no-mundo. É por isso também que, como constituição 

fundamental, o ser-no-mundo requer uma interpretação preliminar” (Heidegger, 1999, 
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p. 102, destaque no original). O mundo é o modo como a pre-sença interage com o 

conjunto organizado dos outros sujeitos e dos objectos e é no seio da actividade social 

mediada por este conjunto organizado que os projectos da pre-sença voltam a si como 

possibilidades. “É no seio da experiência do existente que se joga a história do ser” 

(Trotignon, 1965/1982, p. 48).  

Pre-sença é projeto, é abertura, é possibilidade de se tornar sendo no mundo 
com os outros. Assim, ela é possibilidade que se realiza conforme a 
trajetória mundana que percorre. Trajetória essa feita de decisões e de 
escolhas que, ao serem tomadas e seguidas, cessam possibilidades e abrem 
outras. Portanto, é no sendo que sua história se faz . . . Nesse sentido é 
também construção trabalhada de dentro do próprio círculo existencial, 
portanto, histórico, do sendo-no-mundo. 
Heidegger denomina esse círculo de existencial hermenêutico, pois entende 
que se trata de interpretação elaborada de dentro da dinâmica do processo de 
vida mundana e não a partir de fundantes externos a essa realidade. (Bicudo, 
1996, p. 8, destaque no original) 

O fundamento desse círculo hermenêutico reside no sentido e no significado, no 

movimento de apropriação do mundo realizado pela pre-sença, não correspondendo, 

portanto, a um círculo vicioso, regido pelas regras da lógica, onde o princípio se repete 

indefinidamente. “O significado é um existencial da pre-sença e não uma propriedade 

dos entes. (...) O círculo existencial-hermenêutico, ou seja, o da compreensão-

interpretação, permanece na esteira da compreensão que a pre-sença tem do ser” 

(Bicudo, 1996, p. 12, destaque no original). O facto de as nossas crenças implícitas e de 

as nossas assunções não poderem ser totalmente explicitadas constitui o cerne do 

círculo hermenêutico. É na condição histórica do ser humano que, segundo Heidegger 

(1999) podemos encontrar o motivo por que nunca se tem um conhecimento completo, 

explícito e objectivo de si próprio. Estamos continuamente envolvidos numa situação 

que diz respeito a uma tradição, que tentamos compreender, e a um conjunto de 
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possibilidades futuras, e pelo facto de não estarmos fora dela, não podemos obter um 

conhecimento objectivo da mesma. 

O sentido autêntico da existência só poderá ser alcançado através da reflexão 

sobre a dupla vertente de que se reveste o jogo circular da facticidade e da existência. 

Por um lado, este jogo circular revela o modo como a existência se projecta nas suas 

possibilidades mas, por outro lado, o discurso que reflecte em si o projecto do existente, 

remete para uma existência inautêntica, apreendida do exterior. “[A] apreensão da 

autenticidade da existência é a tomada de consciência da inautenticidade que lhe anda 

necessariamente associada” (Trotignon, 1965/1982, p. 26). A linguagem oculta o 

mundo da realidade humana. A própria palavra é confundida com o objecto que 

representa. “A linguagem do Ser suporta a nossa linguagem de todos os dias: como tal 

ela nunca é expressa. O Ser é o não-dito e o não-falado de que se alimenta a nossa 

palavra” (Resweber, 1971/1979, p. 106). Resweber (1971/1979, p. 162) sublinha ainda a 

importância primordial que Heidegger confere à linguagem: “o homem pensa porque 

fala”. 

A concepção heideggeriana de compreensão rompe com a tradição ocidental no 

que respeita à sobrevalorização da compreensão teórica relativamente à compreensão 

prática. Este filósofo confere, pois, uma importância primordial à compreensão prática, 

resultante do envolvimento prático dos sujeitos, nas suas práticas sociais, com o mundo, 

no qual agem irreflectidamente. “The essence of our Being is the pre-reflective 

experience of being thrown in a situation of acting . . . . Reflection and abstraction are 

important phenomena, but are not the basis for our everyday action” (Winograd e 

Flores, 1993, p. 97, destaque no original). A compreensão prática acompanha a acção e 

antecede a compreensão de natureza reflexiva, teórica e abstracta. E é a interacção 
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mútua entre os dois tipos de compreensão que vai dando forma a uma e a outra, 

reciprocamente. 

A leitura que Heidegger faz da história da filosofia, de Platão a Nietzche . . . 
identifica o seu curso com o processo do esquecimento do ser. O que 
Heidegger pretende dizer é que a metafísica ocidental impossibilitou a 
compreensão do ser (do Ser autêntico como alteridade, diferença) na 
afirmação do primado—produzido e exigido pela ciência e técnica 
modernas—da consciência plena, soberana de si e do universo, que garantia 
a progressiva, total, inteligibilidade do homem e do mundo. A razão 
metafísica construiu assim a modernidade, ao mesmo tempo que colocou a 
subjectividade no seu princípio. É este processo que Heidegger denuncia 
colocando a questão do ser: isto é, afirmando a vertente invisível, a 
dimensão enigmática do universo, o ser como invisível e indizível. 
(Carrilho, 1990, p. 48) 

Compreendemos, actuando, irreflectidamente, no mundo envolvente que se 

encontra em situação de ficar à mão (Heidegger, 1999), com as suas propriedades 

invisíveis, não reconhecidas explicitamente. Esta ideia é apresentada, de forma 

elucidativa, por Resweber (1971/1979, p. 167): “o horizonte do mundo faz 

estruturalmente parte do «cogito»: o pensamento não é, primeiramente, reflexivo, mas 

existencial”. Também Bicudo (1996) explicita esta ideia: 

A compreensão ontológico-existencial é imediata e primária, no sentido de 
ser primeira. A compreensão cognitiva, fortemente intelectiva, como é o 
caso do explicar, por exemplo, é um modo derivativo dessa compreensão 
primária. 
A compreensão aponta para possibilidades, pois realiza a projeção da pre-
sença. Projetar, no significado atribuído a esse termo por Heidegger, não 
significa conduzir ações, segundo um plano previamente concebido para 
organizar o sendo no tempo. (Bicudo, 1996, p. 10, destaque no original) 

Vejamos como Heidegger (1999) explicita os conceitos de compreensão e de 

interpretação: 

Na compreensão, a pre-sença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser 
para possibilidades, constitutivo da compreensão, é um poder-ser que 
repercute sobre a pre-sença as possibilidades enquanto aberturas. O projetar 
da compreensão possui a possibilidade própria de se elaborar em formas. 
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Chamamos de interpretação essa elaboração. Nela, a compreensão se torna 
ela mesma e não outra coisa. A interpretação se funda existencialmente na 
compreensão e não vice-versa. Interpretar não é tomar conhecimento do que 
se compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas na compreensão. 
(Heidegger, 1999, p. 204, destaque no original) 

Para Heidegger (1999), os objectos e suas propriedades não são inerentes ao 

mundo, de um modo predefinido. Acham-se à mão50, emergindo por uma acção de 

ruptura, quando se relacionam, de um modo consciente e reflexivo, com a nossa 

actividade. “Our ability to treat our experience as involving present-at-hand objects and 

properties is derived from a pre-conscious of them as ready-to-hand51” (Winograd e 

Flores, 1993, p. 97, destaque no original). Toda a interpretação da realidade implica 

necessariamente uma ruptura com essa realidade. E é na ruptura que se dá o encontro 

com o mundo envolvente. 

Na interpretação, a compreensão se apropria daquilo que compreende. E 
como ocorre a interpretação? Ela não é um ato efetuado de modo 
desconectado da experiência vivida pela pre-sença no mundo, não podendo, 
portanto, se dar de maneira abstrata e puramente intelectiva. A interpretação 
efetua-se na própria compreensão do que está presente à mão e na 
circunspeção do olhar ao compreender o seu para quê. (Bicudo, 1996, p. 11, 
destaque no original) 

A ideia heideggeriana da invisibilidade dos objectos que ficam à mão, no âmbito 

da compreensão prática, e cujas propriedades só se tornam visíveis quando os mesmos 

se acham à mão, por uma compreensão reflexiva, aproxima-se da ideia sustentada por 

Leont’ev (1978), como veremos na subsecção A Teoria da Actividade, segundo o qual, 

um dado objecto tem de se tornar objecto da consciência para ser reconhecido, o que, na 

perspectiva deste autor, implicará relacionar-se com o motivo da actividade. 

351                                                
50 Este conceito encontra-se traduzido em Heidegger (1999) por achar à mão. Em textos de outros 
autores, a propósito da respectiva apresentação da filosofia de Heidegger, o mesmo conceito é traduzido 
por presente à mão (Bicudo, 1996) ou por present-at-hand (Winograd e Flores, 1993). 
51 A expressão ready-to-hand corresponde a ficar à mão em Heidegger (1999). 
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A Conceptualização da Matemática 

Nesta secção, apresentarei parte da abordagem cognitivista da matemática de 

Lakoff e Núñez (2000)52, dando uma atenção mais detalhada ao conceito de infinito, por 

se tratar de um conceito fundamental em matemática e central na demonstração 

matemática. Com efeito, o conceito de infinito encontra-se subjacente ao processo de 

generalizar, processo este que, além de ser um processo inerentemente matemático, é 

também fulcral no processo de demonstrar, pois efectuar uma demonstração implica 

forçosamente generalizar. Entre outras situações, este conceito será analisado num tipo 

específico de demonstração, a indução matemática. 

Apesar da perspectiva cognitivista ser descritiva e não prescritiva, poderá ser 

importante, do ponto de vista educativo, apresentar uma abordagem que explicite os 

mecanismos inconscientes de conceptualização das ideias matemáticas. Esse é um dos 

motivos, apontado pelos autores, no desenvolvimento da sua pesquisa, já que 

consideram que a Matemática pode ser melhor ensinada com uma perspectiva 

cognitivista e que, portanto, os professores de Matemática deveriam contemplar a 

mesma no seu ensino. Lakoff e Núñez (2000) consideram que quando o cientista 

cognitivo revela as estruturas cognitivas subjacentes às ideias matemáticas está a tornar 

a matemática mais acessível e compreensível, dado que, por esta via, as ideias 

matemáticas podem ser entendidas em termos das experiências comuns do dia-a-dia. A 

inclusão desta secção no presente capítulo prende-se igualmente com a sua pertinência 

no contexto da análise de dados. Algumas das ideias aqui apresentadas poderão 

constituir-se em ferramentas de análise dos processos de pensamento dos alunos 

envolvidos nas suas actividades das aulas de Matemática, e em particular nas suas 

352                                                
52 Esta obra resulta de um trabalho de colaboração entre investigadores de áreas diferentes pois George 
Lakoff é linguista e Rafael Núñez é psicólogo. 
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actividades de demonstrar. Tendo estas um carácter consciente, há que perceber todo o 

processo conducente às mesmas, já que nesse processo entram em jogo mecanismos 

cognitivos inconscientes. 

A Natureza da Mente Humana 

Segundo os autores, os avanços recentes da ciência cognitiva53 têm tido como 

consequência um aumento de compreensão da matemática já que esta é um dos 

produtos mais profundos e belos que alguma vez os seres humanos foram capazes de 

criar. As descobertas neste campo podem ser sintetizadas nas três seguintes: (a) a mente 

é corporizada, o que implica que os conceitos em geral, e os matemáticos em particular, 

sejam estruturados pela natureza dos nossos corpos, das nossas mentes e pelo modo 

como funcionamos no mundo envolvente; (b) a maior parte do pensamento é 

inconsciente, estando aqui incluído o pensamento matemático, no sentido em que nos é 

inacessível para introspecção consciente, o que significa que não podemos olhar 

directamente para os nossos sistemas conceptuais; e (c) na maior parte das vezes, o 

pensamento, incluindo o matemático, usa metáforas conceptuais, isto é, usa 

mecanismos pelos quais os conceitos abstractos são compreendidos em termos 

concretos, utilizando ideias e modos de raciocinar fundamentados no sistema sensório-

motor.  

Vejamos melhor o que significa pensamento inconsciente pois tal não corresponde 

à concepção mais usual de um inconsciente composto por pulsões, desejos e conteúdos 

reprimidos, tal como é teorizado por Freud. A caracterização da maior parte do 

pensamento como sendo inconsciente, pela ciência cognitiva actual, tem a ver com o 

353                                                
53 Quando se indica aqui avanços recentes, tem a ver com uma datação muito próxima da actual. A 
ciência cognitiva das décadas de 60 e de 70 apresenta teorias substancialmente diferentes das apontadas 
acima, já que, numa base de entender a mente como desligada do corpo, o pensamento era encarado como 
a manipulação de símbolos puramente abstractos e todos os conceitos eram encarados como livres de 
constrangimentos biológicos. 
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facto de o pensamento se processar muito rapidamente e a um nível muito básico na 

mente. Quando falamos, quando estabelecemos conclusões, de forma instantânea, nas 

nossas conversações, utilizamos sistemas de conceitos que não podemos inspeccionar 

conscientemente enquanto estamos a falar; usamos inferências mas não podemos olhar 

conscientemente para cada uma delas, segundo a segundo, enquanto nos encontramos 

no acto de inferir; usamos uma gramática mas não estamos a verificar conscientemente 

se estamos a seguir as regras da gramática da nossa língua, frase a frase, palavra a 

palavra, no próprio acto de falar. E quem diz falar, diz escrever, no próprio acto cursivo 

de escrita, embora a escrita, pelo seu carácter mais perene, permita um acto posterior 

mais reflexivo e consciente sobre o registo escrito. “To us, it seems easy: We just talk, 

and listen, and draw inferences without effort. But what goes on in our minds behind the 

scenes is enormously complex and largely unavailable to us.” (Lakoff e Núñez, 2000, p. 

27).  

Os autores são pioneiros no estudo do pensamento inconsciente incidindo na 

cognição matemática, e por isso, os mesmos referem que ainda se sabe muito pouco 

sobre o assunto. A sua investigação visa descrever o modo como implicitamente a 

matemática é compreendida quer quando se fala acerca dela quer quando os 

matemáticos a criam. Vemos portanto que o próprio termo “compreensão”, nesta 

perspectiva, é usado com a conotação de inconsciente. Grande parte do pensamento 

inconsciente envolve uma compreensão automática, implícita e imediata o que leva a 

fazer sentido das coisas sem que se tenha um acesso consciente aos mecanismos 

cognitivos pelos quais se faz sentido das coisas. “Most of our everyday mathematical 

understanding takes place without our being able to explain exactly what we understand 

and how we understood it” (Lakoff e Núñez, 2000, p. 28). Assim, os autores referem 

mesmo que o seu campo de trabalho se circunscreve ao da compreensão matemática 
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inconsciente e que a sua investigação pode ter implicações noutras áreas da ciência 

cognitiva respeitantes à cognição consciente, como a envolvida numa abordagem para 

construir demonstrações matemáticas, embora as mesmas se encontrem fora do âmbito 

do seu estudo. 

Os autores sustentam que grande parte dos mecanismos cognitivos usados na 

caracterização das ideias comuns são igualmente utilizados para caracterizar as ideias 

matemáticas. E dão vários exemplos, entre eles, o conceito de recursão que usa o 

conceito do dia-a-dia de acção repetida. Assim, as ideias matemáticas estão, muitas 

vezes, fundamentadas na experiência do dia-a-dia. Por exemplo, a ideia de derivada 

constitui um meio de matematizar a ideia comum de mudança instantânea. Os 

mecanismos conceptuais do dia-a-dia, centrais na matemática tal como ela se encontra 

corporizada nos seres humanos, são (a) esquemas de imagem, (b) esquemas de aspecto, 

(c) metáforas conceptuais, e (d) combinações conceptuais. Vejamos, a seguir, 

sucintamente, no que consiste cada um deles. 

Investigação na área da linguística cognitiva tem mostrado que as relações 

espaciais numa dada língua são decompostas em primitivas conceptuais, designadas por 

esquemas de imagem. Por exemplo, a palavra “sobre” em português, no sentido usado 

em “O livro está sobre a mesa” é um composto de três esquemas de imagem primitivas: 

(a) o esquema acima (o livro está acima da mesa) que é orientacional, ao especificar 

uma orientação espacial relativamente ao modo como nos posicionamos 

gravitacionalmente; (b) o esquema contacto (o livro está em contacto com a mesa) que é 

topológico, ao indicar a ausência de um hiato; e (c) o esquema suporte (o livro é 

suportado pela mesa) que é forço-dinâmica pois indica a direcção e natureza de uma 

força. Os autores fazem referência ao esquema contentor como um esquema de imagem 

de grande importância em matemática, permitindo, por exemplo, fazer sentido dos 
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Diagramas de Venn. Este esquema, de natureza topológica, apresenta uma estrutura 

global na qual as suas três partes—Interior, Fronteira e Exterior—não fazem sentido 

sem o todo global. Os esquemas de imagem são definidos por Núñez et al. (1999) como 

estruturas básicas dinâmicas, topológicas e de orientação que são usadas na 

compreensão dos conceitos relacionais espaciais e que caracterizam inferências 

espaciais. “It is important to mention that image-schemata are not static propositions 

that characterize abstract relations between symbols and objective reality. Rather they 

are dynamic recurrent patterns which order our actions, perceptions, and conceptions” 

(Núñez et al., 1999, p. 51). 

Os esquemas de imagem têm uma dupla função cognitiva, sendo perceptuais e ao 

mesmo tempo conceptuais na sua natureza. Assim, estabelecem uma ligação entre a 

linguagem e a visão, por um lado, e o raciocínio, por outro. Um aspecto curioso a 

assinalar é que o sistema visual do cérebro, onde ocorrem os mecanismos neuronais da 

orientação, não se restringe à visão: o córtex primário visual está activo quando criamos 

imagens mentais sem inputs visuais, como acontece quando sonhamos ou quando 

imaginamos algo que não está visível aos nossos olhos, podendo portanto ser usado para 

propósitos conceptuais até por uma pessoa cega congenitamente. Tanto o conceito de 

conter como o de orientação são centrais em matemática (o primeiro está presente nos 

intervalos limitados ou nas figuras geométricas e o segundo é usado em várias noções 

como as de ângulos, de rotações), sendo usados no pensamento e na linguagem em 

geral. Surgem apenas através de mecanismos neuronais o que—dado o facto de os 

circuitos neuronais se processarem para outros propósitos distintos dos matemáticos, 

relacionados com a nossa vida do dia-a-dia em que nos deslocamos, em que colocamos 

coisas dentro de outras—sugere que a matemática utiliza a nossa capacidade de adaptar 

mecanismos cognitivos para os propósitos matemáticos. Daí que a matemática 
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corporizada, tal como é designada e entendida por Lakoff e Núñez (2000), não exista 

independentemente de outros conceitos corporizados usados na vida do dia-a-dia. 

As descobertas recentes, no campo da modelação neuronal do conexionismo 

estruturado, acerca da relação entre o controle motor e o sistema conceptual humano 

apontam para a centralidade da envolvência dos sistemas neuronais de controle motor 

no pensamento matemático. Os esquemas de aspecto são as estruturas neuronais usadas 

no controle motor que podem ser igualmente usadas para raciocinar acerca de eventos e 

acções. A sua designação advém precisamente desta relação pois o termo “aspecto” é 

usado pelos linguistas para a estruturação geral dos eventos. O sistema neuronal de 

controle modelado no trabalho de Narayanan (Lakoff e Núñez, 2000) tanto pode 

conduzir um movimento complexo do corpo quando se fornece inputs aos músculos 

como conduzir uma inferência racional quando o input muscular é inibido, o que revela 

que os sistemas neuronais de controle dos movimentos corporais têm as mesmas 

características necessárias à inferência racional no domínio da estrutura de eventos, isto 

é, no domínio do aspecto. Estas características podem ser sintetizadas do seguinte 

modo: (a) prontidão (certas condições têm de ser encontradas antes da acção, como o 

reorientar o corpo ou parar de fazer uma outra coisa); (b) começar; (c) o processo 

principal; (d) interrupção possível e recomeço; (e) iteração ou continuação; (f) 

propósito (se a acção servia um certo propósito, verifica-se se se foi bem sucedido); (g) 

completar; e (h) estado final (no qual se encontram os resultados e as consequências da 

acção). Trata-se de um sistema neuronal que opera em tempo real, não tem controlador 

central nem relógio, é altamente dependente dos recursos e do contexto e consegue 

operar juntamente com outros processos, dando informação aos mesmos e recebendo 

informação deles. Ideias matemáticas podem usar conceitos de aspecto, como é o caso 

de uma rotação de um certo número de graus (conceptualizada como um processo com 
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um ponto de partida e um ponto de chegada) ou o caso do conceito de infinito, de que 

falarei a seguir. 

Sendo a matemática, de acordo com esta perspectiva, limitada e estruturada pelos 

cérebros e mentes humanas, um dos objectivos do estudo de Lakoff e Núñez (2000) é 

precisamente, através da análise das ideias matemáticas, compreender como é que a 

matemática é criada e conceptualizada metaforicamente. Os autores defendem a tese de 

que as metáforas não são meros mecanismos auxiliares usados para facilitar a 

compreensão ou para visualizar algo, mas sim uma parte essencial do pensamento 

matemático. E ilustram esta tese com o exemplo da metáfora “Números são pontos 

numa linha”. Existem concepções de números que não são geométricas; no entanto, a 

linha numérica constitui um conceito essencial em matemática, sem o qual não existiria 

a geometria analítica nem a trigonometria. Segundo Lakoff e Núñez (2000), esta 

metáfora conceptual constitui um mecanismo neuronal que permite usar uma estrutura 

inferencial do domínio conceptual da geometria para raciocinar acerca do domínio 

conceptual aritmético. Isto significa que este mecanismo permite raciocinar acerca de 

uma coisa como se fosse outra. Vemos portanto que, nesta perspectiva, metáfora tem 

um sentido próprio e específico, e se a sua designação é a mesma da usada para 

referência de uma figura de estilo, tal deve-se unicamente a pretender-se preservar 

aquilo que, em termos linguísticos, caracteriza uma metáfora: a ligação de duas 

entidades distintas pela afirmação de que uma é a outra, o que faz com que se assuma as 

características de uma na outra. 

Para evitar usar um termo muito conotado com o contexto literário, Fischbein 

(2001) prefere utilizar o termo modelo. Na sua acepção, B pode ser definido como um 

modelo de A se for possível traduzir propriedades de A em termos de B. Apesar desta 

acepção se aproximar do entendimento de metáfora de Lakoff e Núñez (2000), 
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diferencia-se pelo facto de para estes autores se tratar de um mecanismo cognitivo 

enquanto que para Fischbein (2001), modelo é uma representação. “The concept of 

mental model refers to mental representations which replace, in the reasoning process, 

the original entities, usually in order to stimulate and to ease the solving endeavor” 

(Fischbein, 2001, p. 312). Fischbein (2001) considera que os modelos mentais podem 

ser usados de forma consciente e intencional mas também podem ser usados sem que se 

tenha consciência da sua presença ou do seu impacto, tomando, neste caso, a designação 

de modelos tácitos.  

Ilustremos as ideias referidas por Lakoff e Núñez (2000) com uma metáfora 

concreta. Por exemplo, a metáfora “Tu és o sol da minha vida” afirma que o meu 

interlocutor me faz tanta falta como o sol, dando-me o calor, a alegria e a radiosidade 

que dão sentido a uma vida, tal como sem sol, seria difícil viver. Essa caracterização é 

feita num único sentido, ou seja, é a pessoa que é definida com as características do sol 

e não o contrário. O que dá força a esta metáfora é o facto de os dois entes pertencerem 

a categorias conceptuais bem distintas—a dos seres vivos e a dos seres inanimados—o 

que leva a que se ignore alguns dos atributos do sol, como a sua inanimidade, e se 

mobilizem apenas aqueles que fazem sentido associados a uma pessoa. O primeiro ente 

não é o segundo ente, mas a metáfora, ao negar esta negação, afirmando que o primeiro 

ente é o segundo ente, caracteriza o primeiro com os atributos do segundo, embora 

estabeleça a distinção entre os dois domínios conceptuais. Mesmo que o primeiro ente 

não surja explicitamente na metáfora (por exemplo, “Ó sol da minha vida!” no contexto 

de uma fala a outra pessoa), ele está sempre presente, nem que seja de forma 

subentendida, pois a existência de dois domínios conceptuais diferentes é a condição 

necessária para a elaboração da metáfora. 
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Daí que o funcionamento da metáfora dependa da comparação entre dois entes 

distintos, a qual é feita de forma tão instantânea e tão forte que a expressão “é como” é 

substituída por “é” para, de forma súbita, se caracterizar um dos entes com as 

características do outro. A metáfora conceptual, sendo um mecanismo cognitivo, está 

também presente no acto de elaboração do estilo linguístico da metáfora, mas é muito 

mais abrangente do que esta, já que constitui um processo central no pensamento do 

dia-a-dia, pelo qual os conceitos abstractos são compreendidos em termos de conceitos 

mais concretos. Isto é, a produção de expressões linguísticas metafóricas processa-se ao 

nível consciente e utiliza os mecanismos do sistema convencional metafórico 

inconsciente (Núñez et al., 1999). Estas expressões são portanto manifestações 

superficiais do pensamento metafórico. 

O pensamento metafórico é um fenómeno que, de acordo com Lakoff e Núñez 

(2000), tem sido estudado há mais de duas décadas, encontrando-se bem estabelecido na 

ciência cognitiva. Um dos resultados mais relevantes nesta área aponta para o facto de 

os mapeamentos metafóricos serem sistemáticos e não arbitrários. Ilustremos este 

resultado pegando novamente na metáfora “Tu és o sol da minha vida”. O calor do sol, 

puramente físico e concreto, é usado para compreender a afeição, conceito abstracto. 

Exemplos não faltam reveladores que a metáfora constitui uma estrutura cognitiva e não 

uma mera figura de estilo de embelezamento do discurso, e que portanto é usada na 

nossa linguagem comum do dia-a-dia, de forma não arbitrária: “eles já quebraram o 

gelo”; “estiveste frio comigo durante todo o fim-de-semana!”; “a sua voz era quente”. 

Embora as palavras sejam diferentes, a relação conceptual é a mesma em todas estas 

frases: a afeição conceptualizada como calor, e o desafecto como frio. Tal como outras 

metáforas conceptuais, também esta faz parte da cognição inconsciente, sendo portanto 

usada automaticamente, sem qualquer esforço. Tal como muitas outras, esta metáfora 
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emerge naturalmente de correlações feitas na nossa experiência comum, em especial 

enquanto crianças. Efectivamente, na experiência das crianças a afeição está 

correlacionada com o quente: a afeição, expressa pelo colo da mãe e pelo abraço, 

transporta consigo a sensação de calor. Estas correlações são casos especiais do 

fenómeno da conflação (conflation no original), a qual faz parte da cognição 

corporizada, consistindo na activação simultânea de duas áreas distintas do cérebro, 

respeitantes a diferentes aspectos da nossa experiência, como é o caso da experiência 

física de calor e a experiência emocional de afecto. De acordo com os autores, a co-

activação de duas partes cerebrais gera uma única experiência complexa, neste caso, a 

experiência de afecto com calor. E é através das conflações que se desenvolvem as 

ligações neuronais entre domínios diferentes, ligações estas que muitas vezes resultam 

em metáforas conceptuais, pelas quais um domínio é conceptualizado em termos do 

outro. 

Sendo a metáfora conceptual um mapeamento unidireccional de entidades de um 

domínio conceptual para entidades correspondentes noutro domínio conceptual, uma 

forma de a representar será “A é B”. O “A” pertence ao domínio-alvo e o “B” ao 

domínio-fonte. No entanto, o mapeamento em si mesmo é dado na forma B A pois é 

a estrutura inferencial do domínio-fonte concreto que fornece a estrutura ao domínio-

alvo abstracto. Fischbein (2001), apesar de se referir a modelos mentais, afirma que os 

mesmos são utilizados sempre que se tem de lidar com conceitos muito abstractos ou 

complexos, de modo a substitui-los por conceitos mais acessíveis e familiares. 

Nas metáforas conceptuais, a estrutura dos esquemas de imagem é preservada. 

Estes esquemas são muitas vezes alargados cognitivamente através dos mapeamentos 

conceptuais para criar novos significados partilhados (Núñez et al., 1999). O 

mapeamento conceptual entre domínios é feito primeiramente e em segundo lugar é que 
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se realiza a linguagem metafórica, derivada do mapeamento conceptual. As metáforas 

conceptuais fazem parte do nosso sistema de pensamento e portanto, de acordo com 

Lakoff e Núñez (2000), também fazem parte do pensamento matemático, permitindo 

aplicar o que se sabe acerca de um ramo da matemática no sentido de raciocinar acerca 

de outro ramo. A metáfora conceptual constitui o principal mecanismo de extensão da 

aritmética básica para muitos outros domínios matemáticos que constituem aplicações 

sofisticadas do número. Vista por uma perspectiva histórica, a matemática é o resultado 

de uma sobreposição sistemática de metáforas sobre metáforas, ao longo de vários 

séculos. As metáforas, além de mapearem elementos preexistentes de um domínio para 

o outro, podem ainda introduzir novos elementos no domínio-alvo, não inerentes ao 

mesmo. O facto de uma metáfora poder introduzir elementos num domínio-alvo é de 

extrema importância em matemática. 

Por fim, o outro mecanismo cognitivo do pensamento é a combinação conceptual. 

Trata-se de uma combinação de duas estruturas cognitivas distintas com 

correspondências fixas entre elas. Em matemática, um exemplo de combinação 

conceptual é a circunferência unitária no plano cartesiano que assume as seguintes 

correspondências fixas: o centro da circunferência está na origem (0,0) e o raio é 1. As 

propriedades da mesma resultam da estrutura inferencial de ambos os domínios, o da 

circunferência e o do plano cartesiano. Por conseguinte, esta circunferência—ao 

contrário duma circunferência no plano euclidiano onde não existem eixos nem 

números—tem uma posição fixa nesse plano, intersectando o eixo das abcissas nos 

pontos (1,0) e (-1,0) e o eixo das ordenadas nos pontos (0,1) e (0,-1), e o seu 

comprimento é medido com os números dos eixos das abcissas e das ordenadas. 

Quando as correspondências fixas numa combinação conceptual são feitas através 

de uma metáfora, trata-se de uma combinação metafórica. Um exemplo de combinação 
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metafórica é a linha numérica, que foi analisada acima, e que usa as correspondências 

da metáfora “Números são pontos numa linha”. Na linha numérica, são criadas novas 

entidades, nomeadamente os números-pontos que são simultaneamente números e 

pontos numa linha. Os autores referem que muitas das ideias matemáticas mais 

importantes são combinações conceptuais metafóricas.  

A Metáfora Básica do Infinito 

Vejamos agora como é que Lakoff e Núñez (2000) analisam por esta perspectiva o 

conceito de infinito. Os autores defendem a tese de que este conceito abstracto é criado 

por um mecanismo neuronal metafórico. Mas uma das questões que primeiramente os 

mesmos colocam é a de que como pode ser este conceito corporizado se os nossos 

corpos são finitos e tudo aquilo que nós encontramos por meio da nossa experiência 

directa é finito. 

A principal fonte do conceito de infinito é o sistema de aspecto (aspectual system 

no original, expressão esta usada pelos linguistas) que, como vimos atrás, caracteriza a 

estrutura dos eventos e encontra-se corporizado no sistema cerebral do controle motor. 

Apesar de, na nossa vida, dificilmente algo se processar para sempre, poderemos 

conceptualizar acções que são inerentemente iterativas, como o batimento cardíaco e o 

respirar, como não tendo acabamento. A esta conceptualização é dado o nome de 

aspecto imperfectivo (imperfective aspect no original). E esse é o conceito literal de 

infinito fora da matemática—um processo que continua indefinidamente sem parar—

que é usado sempre que se pensa num movimento perpétuo. 

Os processos imperfectivos podem ser subdivididos em dois tipos: os 

continuativos (que tendem a continuar) e os iterativos (que se repetem, tendo pontos 

finais intermédios e resultados intermédios). Nas diversas línguas existentes no mundo, 
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os processos contínuos são conceptualizados como se fossem processos iterativos. E é a 

conjunção que é usada normalmente para exprimir essa conceptualização. Por exemplo, 

a frase “Ele saltou e saltou e saltou” é interpretada não como uma iteração de três saltos 

mas como uma iteração indefinida de saltar inúmeras vezes. Neste caso, o verbo saltar é 

um verbo perfectivo já que cada salto apresenta um final e um resultado. Se usarmos em 

frases similares, com a mesma estrutura, verbos imperfectivos como nadar, voar e rolar, 

que não indicam pontos finais—“Ele nadou e nadou e nadou”—estas frases já indicarão, 

não iterações, mas sim processos contínuos indefinidos. Ou seja, a ideia da acção 

iterada é usada em várias formas sintácticas para exprimir a ideia de uma acção 

contínua, o que, segundo os autores, pode ser caracterizado em termos cognitivos pela 

metáfora “Processos Indefinidos Contínuos São Processos Iterativos”. 

A razão cognitiva apontada pelos autores para esta metáfora prende-se com o facto 

de os processos serem conceptualizados metaforicamente como movimentos estendidos. 

Como o movimento indefinidamente contínuo é difícil de visualizar, o que se visualiza 

são movimentos curtos e a repetição dos mesmos, ou seja, conceptualiza-se o 

movimento indefinidamente contínuo como movimento repetido. Por outro lado, as 

acções contínuas do dia-a-dia requerem acções iteradas: o andar continuamente requer 

dar passos repetidamente; o nadar continuamente requer movimentar os braços e as 

pernas repetidamente. É portanto a conflação de acções contínuas e de acções repetidas 

que emerge na metáfora pela qual as acções contínuas são conceptualizadas em termos 

de acções repetidas. 

É esta metáfora que é aplicada aos processos infinitamente contínuos e portanto é 

de primordial importância para o conceito matemático de infinito. Por exemplo, os 

movimentos infinitamente contínuos, apesar de não terem pontos finais intermédios 

nem paragens intermédias, podem ser conceptualizados metaforicamente como 



IV – A COGNIÇÃO E A APRENDIZAGEM 

 

 365 

movimentos iterados, com finais intermédios e localizações intermédias onde o 

movimento pára, cujas iterações são infinitas. Os autores referem, no caso da 

matemática, o exemplo do processo indefinidamente contínuo de chegar a um limite que 

é conceptualizado com esta metáfora como uma sequência infinita de passos bem 

definidos. 

Lakoff e Núñez (2000) citam Aristóteles na distinção que este fez de infinito 

potencial de infinito actual. O infinito potencial tem a ver com o infinito atrás tratado: 

os processos ou movimentos sem fim. É este infinito que surge na matemática quando, 

por exemplo, imaginamos a construção de uma sequência sem fim de polígonos 

regulares com cada vez maior número de lados, na qual não existe qualquer polígono 

que caracterize um resultado final. O infinito actual é conceptualizado como uma coisa 

realizada e, de acordo com os autores, é este o infinito dos casos mais interessantes de 

infinito em matemática como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, os pontos 

no infinito que constituem entidades matemáticas caracterizadas pelo infinitésimo, ou 

ainda os limites de séries infinitas. De acordo com Fischbein (2001, p. 309, destaque no 

original), “what our intelligence finds difficult, even impossible, to grasp is actual 

infinity: the infinity of the world, the infinity of the number of points in a segment, the 

infinity of real numbers as existing, as given”, uma vez que a nossa mente está adaptada 

essencialmente a realidades finitas no espaço e no tempo. Mas já considera mais fácil 

imaginar o infinito potencial enquanto processo que é, a cada momento, finito, mas que 

continua sem parar. E dá o exemplo de que não é difícil imaginar que um segmento de 

recta pode ser estendido indefinidamente. Exemplifica, ainda, com o conjunto dos 

números naturais: “we cannot conceive the entire set of natural numbers, but we can 

conceive the idea that after every natural number, no matter how big, there is another 

natural number” (Fischbein, 2001, p. 310). 
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Lakoff e Núñez (2000) estabelecem a hipótese de que todos os casos de infinito 

actual são casos especiais de uma única metáfora conceptual geral, que designam por 

Metáfora Básica do Infinito, pela qual os processos iterativos que continuam 

indefinidamente são conceptualizados como tendo um fim e um resultado final. Assim, 

o domínio-alvo desta metáfora é o domínio dos processos imperfectivos ao qual é 

adicionada, por efeito da própria metáfora, um acabamento metafórico, de tal modo que 

o processo que continua indefinidamente é visto como tendo um resultado, isto é, a 

coisa infinita. O domínio-fonte da metáfora consiste no domínio de processos iterativos 

completos com um número indefinido mas finito de iterações que apresentam um estado 

resultante final. Vejamos esta metáfora com um pouco mais de detalhe no seguinte 

quadro: 

Domínio-fonte  Domínio-alvo 

PROCESSOS ITERATIVOS 
COMPLETOS 

 PROCESSOS ITERATIVOS QUE 
CONTINUAM SEMPRE 

O estado inicial  O estado inicial 

O estado resultante do estado inicial 
do processo 

 O estado resultante do estado inicial 
do processo 

O processo: A partir de um dado 
estado intermédio, produzir um novo 
estado 

 O processo: A partir de um dado 
estado intermédio, produzir um novo 
estado 

O resultado intermédio depois dessa 
iteração do processo 

 O resultado intermédio depois dessa 
iteração do processo 

O estado resultante final  “O estado resultante final” 
(infinito actual) 

Consequência: O estado resultante 
final é único e surge depois de todos 
os resultados não finais. 

 Consequência: O estado resultante 
final é único e surge depois de todos 
os resultados não finais. 

Quadro 7. A Metáfora Básica do Infinito 

(Lakoff e Núñez, 2000, p. 159) 

Como vemos, o estado inicial, o processo iterativo e o resultado após cada iteração 

são mapeados nos elementos correspondentes do domínio-alvo e o efeito crucial da 
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metáfora é a adição do acabamento no domínio-alvo, indicada a negrito no quadro 6, 

sendo esta parte da metáfora que nos permite conceptualizar um processo que continua 

sempre em termos de um processo completo e produzir portanto o conceito de infinito 

actual. A unicidade do estado final de um processo completo não se fundamenta em 

factos do mundo externo, mas sim no modo como conceptualizamos processos 

completos. Esta unicidade é pois um produto da cognição humana. E esta metáfora 

mapeia a propriedade da unicidade dos estados resultantes finais no infinito actual. Por 

conseguinte, o que resulta da Metáfora Básica do Infinito é uma criação metafórica que, 

em termos literais, não ocorre: um processo que continua indefinidamente e que, mesmo 

assim, tem um estado resultante final, o estado de infinito. Através desta metáfora, o 

infinito potencial que não tem nem fim nem resultado é convertido numa única e 

específica entidade, sendo conceptualizado em termos de um género de processo 

familiar que tem um único resultado. O processo metafórico tem uma infinidade de 

estados resultantes intermédios e um único estado metafórico resultante final. Os 

autores realçam o carácter geral desta metáfora que, por não ter a natureza do processo 

especificada, cobre uma larga variedade de infinitos em diferentes domínios 

matemáticos. 

Ao considerarem esta metáfora como um mecanismo cognitivo geral, os autores 

afirmam que a mesma está presente até fora da matemática. Por exemplo, o modo como 

Deus é conceptualizado no Cristianismo evidencia uma instanciação da Metáfora Básica 

do Infinito, pela qual se estabelece uma correspondência entre o domínio-alvo dos 

processos iterativos que continuam sempre e o domínio-alvo deste caso especial. Deus é 

todo-poderoso, detendo um único ponto mais alto de uma hierarquia ascendente de 

poderes. Assim, estabelece-se uma correspondência entre o infinito actual e o poder de 

Deus, configurado nesse ponto que constitui o estado resultante final caracterizado pela 
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sua unicidade e pela sua sequencialização dos outros estados não finais. Os autores 

referem ainda que não é por acaso que Georg Cantor acreditava que o seu conceito 

matemático de infinito era um meio de reconciliar a matemática e a religião. 

Um dos aspectos que merece a nossa atenção é a natureza dual da 

conceptualização dos processos de infinito: tanto podemos conceptualizar os processos 

como estendendo-se ao longo do tempo, de uma forma dinâmica, como podemos 

conceptualizá-los como coisas, de uma forma estática. O modo como falamos de 

processos ilustra a conceptualização comum dos mesmos como coisas estáticas. 

Podemos falar de estar no meio de um processo ou de chegar ao fim do mesmo, ou 

podemos falar de um processo que pode ser cortado, ou estendido ou atenuado como se 

se tratasse de uma trajectória de movimento com um dado comprimento, ou ainda 

podemos falar das partes de um processo como se ele fosse um objecto físico com 

partes e um dado tamanho. Pegando num exemplo da matemática, verificamos que a 

sequência dos números triangulares, tomada anteriormente no capítulo II do presente 

trabalho para ilustração da demonstração por indução, tanto pode ser vista como um 

processo infinito de produzir ao longo do tempo sempre mais termos, como pode ser 

vista como uma coisa, uma sequência infinita e atemporal. De acordo com os autores, 

todos os seres humanos possuem mecanismos conceptuais que lhes permitem oscilar 

entre ambas as conceptualizações. Trata-se de esquemas de imagem designados por 

esquemas de movimento fictício (Lakoff e Núñez, 2000). 

O esquema de movimento fictício é uma das manifestações mais importantes do 

esquema origem-caminho-destino que constitui o principal esquema de imagem 

relacionado com o movimento e que apresenta os seguintes elementos: (a) um trajector 

que se movimenta, (b) uma localização de origem (o ponto de partida), (c) um destino 

(o destino pretendido do trajector), (d) uma rota desde a origem até ao destino, (e) a 
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trajectória actual do movimento (o caminho é a trajectória do movimento), (f) a posição 

do trajector num dado momento, (g) a direcção do trajector num dado momento, e (h) a 

localização actual e final do trajector que pode ou não coincidir com o destino 

pretendido. Numa forma de movimento fictício, uma linha é pensada em termos de 

movimento traçando essa linha, como se pode constatar, no que respeita à linguagem 

natural, na frase “A estrada atravessa a floresta” em que o termo “atravessa” é usado 

como o traço mental do caminho da estrada. É também este mecanismo que ocorre 

quando, em matemática, pensamos em duas linhas que se encontram num ponto. 

Quando descrevemos uma função num plano cartesiano como crescendo, ou 

decrescendo, ou atingindo um máximo ou um mínimo, estamos a vê-la em termos de 

um movimento ao longo de uma trajectória. Assim, estes mecanismos cognitivos ligam 

processos e coisas. 

Passo agora a apresentar alguns dos casos de infinito analisados por Lakoff e 

Núñez (2000) que, apesar de diferentes uns dos outros, se regem pelo mesmo 

mecanismo cognitivo geral, a Metáfora Básica de Infinito. Um dos casos é o infinito, 

simbolizado por ∞, conceptualizado usualmente como número. Os autores citam Hardy 

(1955) quando este explicita que n não pode ser igual a ∞ pois não existe o número 

“infinito” e que afirmar que n tende para ∞ significa simplesmente que n é suposto 

assumir uma série de valores que incrementam para lá de quaisquer limites. Os autores 

sustentam que Hardy sentiu necessidade de clarificar esta questão explicitando que é um 

erro pensar em infinito como um número por grande parte das pessoas cometerem esse 

erro. No entanto, o que mais importa é perceber por que o fazem. Assim, os autores 

defendem que sendo a Metáfora Básica do Infinito o mecanismo usado em todos os 

conceitos de infinito, também aqui é usado para conceptualizar o infinito como um 

número no sentido de enumeração e não como um número num cálculo. Na sequência 
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dos números naturais “1, 2, 3, ..., ∞”, ∞ é assumido como um final numa enumeração, 

maior do qualquer número finito e para lá de todos os números finitos. Quando se 

determina a soma de uma sequência an de n=1 até n= ∞—∑
∞

=1n

na —está-se, de facto, a 

usar o infinito como um número a respeito de uma enumeração. Vejamos esta 

conceptualização através da metáfora que faz corresponder a cada elemento do 

domínio-alvo um elemento do mesmo domínio, o domínio-alvo, do caso especial 

considerado. 

Domínio-alvo  Caso Especial 

PROCESSOS ITERATIVOS QUE 
CONTINUAM SEMPRE 

 A Sequência Inacabada dos Naturais 
Usados na Enumeração 

O estado inicial  Não naturais 

O estado resultante do estado inicial 
do processo 

 O natural 1 

O processo: A partir de um dado 
estado intermédio, produzir um novo 
estado 

 Dado o natural n-1, formar o natural 
seguinte maior n 

O resultado intermédio depois dessa 
iteração do processo 

 n>n-1 

“O estado resultante final” 
(infinito actual) 

 O “natural” ∞ 

Consequência: O estado resultante 
final é único e surge depois de todos 
os resultados não finais. 

 O “natural” ∞ é único e maior do 
qualquer outro natural 

Quadro 8. A Metáfora Básica do Infinito para a enumeração 

(Lakoff e Núñez, 2000, pp. 165-6) 

A notação n-1 refere-se, como é evidente, ao termo anterior a n na sequência, não 

tendo nada a ver com a subtracção de 1 a n. O infinito funciona aqui como uma 

extremidade. Assim, se para Hardy é impossível conceber um “número” tendo uma 

dada função mas não outra, de um ponto de vista cognitivo, tal não representa qualquer 
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impossibilidade. ∞ é o número natural extremo, usado com a função de enumeração 

mas não com a função de cálculo. 

Vejamos agora outro caso em que o infinito joga, não com a extremidade de uma 

ordenação linear, mas sim com a totalidade como é o caso do conjunto dos números 

naturais. Aqui, a dificuldade reside em caracterizar um conjunto que deve ser infinito 

por conter toda a infinidade de números naturais, sendo cada um deles finito, mas que 

não pode conter ∞ como número, já que este não é um membro por inteiro deste 

conjunto ao ser-lhe vedada a função de cálculo no âmbito da aritmética. Para formar 

todo este conjunto que cresce sem fim, não basta obter cada um dos números através da 

operação sucessor, pela qual, começando com 1 se vai adicionando sempre 1 ao 

resultado para alcançar um novo resultado. Já que se trata de um processo que não tem 

fim, cognitivamente, o conjunto pode ser formado apenas através da Metáfora Básica do 

Infinito. 

Assim, esta metáfora impõe um acabamento metafórico ao processo de formação 

do conjunto dos números naturais e, portanto, um resultado final único que é a 

totalidade da colecção, o conjunto de todos os números naturais, o que corresponde, na 

teoria axiomática dos conjuntos, a adicionar um axioma que simplesmente estipula que 

o conjunto existe. Os autores chamam a atenção para o facto de o significado de “todos” 

ou “inteiro” ser muito pouco óbvio quando aplicados a conjuntos infinitos. Estes termos 

envolvem, em geral, situações de acabamento e se não existe um acabamento literal 

num processo infinito, a Metáfora Básica do Infinito é necessária para caracterizar uma 

totalidade infinita. Ou seja, esta metáfora é o equivalente conceptual de alguns axiomas 

que garantem a existência de uma certo tipo de entidades de infinito. 

Passo a apresentar a metáfora para este caso especial de infinito com mais detalhe 

no seguinte quadro: 
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Domínio-alvo  Caso Especial 

PROCESSOS ITERATIVOS QUE 
CONTINUAM SEMPRE 

 O CONJUNTO DOS NÚMEROS 
NATURAIS 

O estado inicial (0)  O conjunto vazio, o conjunto dos 
números naturais menores que 1 

O estado (1) resultante do estado 
inicial do processo 

 A reunião do conjunto vazio com {1} 
(o conjunto dos números naturais 
menores que 2). O resultado é o 
conjunto contendo 1. 

O processo: A partir de um dado 
estado intermédio (n-1), produzir um 
novo estado (n) 

 O processo: Dado Sn-1, o conjunto dos 
números naturais menores que n-1, 
formar Sn-1 U { n-1} = Sn. 

O resultado intermédio depois dessa 
iteração do processo (a relação entre n 
e n-1) 

 No estado n, tem-se Sn, o conjunto dos 
números naturais menores que n. 

“O estado resultante final” 
(infinito actual “∞”) 

 S∞, o conjunto de todos os números 
naturais menores que ∞—isto é, o 
conjunto de todos os números 
naturais (que não inclui ∞ como um 
número). 

Consequência: O estado resultante 
final “∞” é único e surge depois de 
todos os resultados não finais. 

 O conjunto de todos os números 
naturais é único e inclui todos os 
números naturais (nem mais nem 
menos). 

Quadro 9. A Metáfora Básica do Infinito para o conjunto dos números naturais 

(Lakoff e Núñez, 2000, p. 174) 

Por último, vejamos como é esta metáfora usada no caso especial da indução 

matemática, crucial nas demonstrações matemáticas. Este caso consiste em provar que 

(1) uma dada afirmação é verdadeira para 1, e (2) se ela é verdadeira para n-1, então é 

verdadeira para n. De acordo com os autores, literalmente o que é provado é que a 

afirmação é verdadeira para uma sequência infinita de números naturais mas não se 

prova que a mesma é verdadeira para todos os números naturais. Para se chegar a esta 

generalização da totalidade infinita de todos os números naturais, é necessário o axioma 

da Indução Matemática que postula que se (1) e (2) forem provados, então a afirmação é 

verdadeira para todos os elementos do conjunto de todos os números naturais. Este 
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axioma é equivalente, do ponto de vista cognitivo, à Metáfora Básica do Infinito 

aplicada à demonstração indutiva. Esta instanciação da metáfora envolve uma totalidade 

infinita, tal como no caso especial considerado atrás, relativamente ao conjunto dos 

números naturais. Nesta versão da Metáfora Básica do Infinito, é construído um 

conjunto de todos os números naturais finitos para o qual uma dada afirmação é 

verdadeira, e como estado resultante final, obtém-se um conjunto infinito de números 

finitos para o qual a afirmação é verdadeira. Passo a apresentá-la no seguinte quadro: 

Domínio-alvo  Caso Especial 

PROCESSOS ITERATIVOS QUE 
CONTINUAM SEMPRE 

 INDUÇÃO MATEMÁTICA 

O estado inicial (0)  Uma afirmação S(x), onde x varia ao 
longo do conjunto dos números 
naturais. 

O estado (1) resultante do estado 
inicial do processo 

 S é verdadeira para os elementos de 
{1}—o conjunto contendo o número 
1. 

O processo: A partir de um dado 
estado intermédio (n-1), produzir um 
novo estado (n) 

 Dada a verdade de S para os 
elementos de {1, ..., n-1}, estabelecer 
a verdade de S para os elementos de 
{1, ..., n}. 

O resultado intermédio depois dessa 
iteração do processo (a relação entre n 
e n-1) 

 S é verdadeira para os elementos do 
conjunto {1, ..., n}. 

“O estado resultante final” 
(infinito actual “∞”) 

 S é verdadeira para os elementos do 
conjunto de todos os números 
naturais. 

Consequência: O estado resultante 
final “∞” é único e surge depois de 
todos os resultados não finais. 

 O conjunto dos números naturais, 
para o qual S é verdadeira, é único e 
inclui todos os números naturais 
finitos. 

Quadro 10. A Metáfora Básica do Infinito para a indução matemática 

(Lakoff e Núñez, 2000, p. 176) 

Por conseguinte, embora de um ponto de vista puramente matemático, existam 

diferenças entre os diversos casos do conceito de infinito apresentados atrás, do ponto 

de vista cognitivo os mesmos apresentam uma estrutura semelhante. Lakoff e Núñez 
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(2000) referem que a sua hipótese explicativa de como os seres humanos finitos 

conceptualizam o conceito de infinito através de uma metáfora conceptual, mais 

propriamente, a Metáfora Básica do Infinito, pode ser testada, pelo menos em princípio. 

E explicitam as sub-hipóteses envolvidas nesta primeira hipótese: (a) a Metáfora Básica 

do Infinito faz parte do nosso sistema conceptual inconsciente; (b) o conceito de infinito 

actual usa a metáfora baseada no conceito do aspecto (aspecto imperfectivo nos eventos 

continuativos e aspecto perfectivo nos eventos completivos; e (c) as consequências do 

modelo são próprias da cognição humana. Os autores apontam ainda o exemplo “1 + 
2
1

 

+ 
4

1
 + ...” para enfatizar o facto de que a noção matemática comum de infinito 

representada por “...” não faz a distinção entre infinito potencial e infinito actual 

enquanto que a sua análise conceptual em termos da Metáfora Básica do Infinito 

distingue os dois tipos de infinito. Se se trata do infinito potencial, a soma apenas nos dá 

uma sequência sem fim de somas parciais sempre menores que 2, enquanto que no 

infinito actual, a soma desta série infinita é exactamente 2. Portanto, a Metáfora Básica 

do Infinito tem a potencialidade de tornar explícito o que se encontra implícito. 

Fischbein (2001) é um autor que, no campo da educação matemática, estudou as 

ideias intuitivas dos alunos acerca do infinito actual, tendo obtido evidência que as 

mesmas podem entrar em conflito e resultarem numa contradição. O autor apresenta 

como um dos resultados de um seu estudo o facto de a larga maioria de alunos, desde o 

5.º ao 9.º ano, ter respondido afirmativamente à seguinte questão: ao dividir-se 

sucessivamente um segmento ao meio, chega-se a uma situação em que um dos pontos 

da divisão coincide com o ponto C, definido como um ponto localizado arbitrariamente 

no segmento? O autor refere que tais respostas podem ser explicadas por o infinito 
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aparecer intuitivamente como sendo equivalente à impossibilidade de se esgotar: “that 

is, if one continues the process of division indefinitely, all the points can be reached” 

(Fischbein, 2001, p. 324). 

Na sua perspectiva, essa ideia de infinito faz com que intuitivamente se admita 

apenas um nível de infinito54 e também um único tipo de infinito—“an infinity which is 

equivalent with inexhaustible cannot be supassed by a richer infinity” (Fischbein, 2001, 

p. 324)—e, portanto, o conjunto dos números naturais e o conjunto de pontos de um 

segmento de recta poderão ser considerados equivalentes pelos alunos. Para o autor, 

essa ideia intuitiva poderá levar a que se considere todos os conjuntos como sendo 

equivalentes. No entanto, a persistência dos modelos figurativos poderá destorcer as 

conclusões dos alunos. Daí que, no seu estudo, a maior parte dos alunos tenha 

considerado que entre dois segmentos de recta de diferente comprimento, o maior teria 

um maior número de pontos e entre o conjunto de pontos de um quadrado e o conjunto 

de pontos de um segmento de recta, o conjunto de pontos do quadrado seria maior do 

que o outro. O autor refere que o impacto figurativo é mais forte do que a ideia abstracta 

de equivalência de conjuntos infinitos. Pelo facto de nuns casos os conjuntos serem 

equivalentes e noutros casos, não o serem, o conceito de infinito actual será, na 

perspectiva de Fischbein, intuitivamente contraditório. As duas intuições—a intuição 

associada à figura e a intuição associada ao infinito actual—tendem a entrar em conflito 

uma com a outra. 

Também Hanna e Jahnke (1996) abordam esta questão a propósito da 

compreensão da demonstração pelos alunos, referindo que os mesmos poderão sentir 

375                                                
54 Cantor estabeleceu vários níveis de infinidade, propondo a existência de infinitos intermédios entre 
Aleph 0 e Aleph 1, sem ter conseguido, todavia, demonstrá-lo. O curioso é que é impossível afirmar algo 
sobre este assunto, já que Gödel demonstrou em 1938 que esta hipótese é coerente com os axiomas que 
fundamentam a aritmética, mas mais tarde, em 1963, um seu aluno, Paul Cohen, demonstrou que a 
negação desta hipótese é igualmente coerente com estes axiomas (Jacquard, 1998), o que significa que a 
existência de tipos intermediários não pode ser demonstrada. 



IV – A COGNIÇÃO E A APRENDIZAGEM 

 

 376 

que estão na presença de um paradoxo quando confrontados pela primeira vez com o 

teorema que estabelece a equivalência de conjuntos infinitos como, por exemplo, o 

conjunto de todos os números naturais e o conjunto de todos os números quadrados. 

Neste caso, a demonstração deste teorema será de difícil compreensão para os alunos: 

And they [the students] will certainly not think that the proof has deduced a 
new truth from an old one. What they will probably do is look for the source 
of the paradox and eventually ask whether the definition of set-theoretical 
equivalence used in the proof (and which in case of finite sets does in fact 
lead to the expected results) is really an appropriate one. Rather than 
transferring truth from the conditions to the proved theorem, the proof 
actually has the effect of calling the conditions themselves into question. It 
is only in the course of further work that the meaning and usefulness of the 
concept of set-theoretical equivalence can become clear to the student. 
(Hanna e Jahnke, 1996, p. 896). 

 

Em síntese, esta abordagem apresenta o modo como a matemática tem sido criada 

e utilizada pelos seres humanos, revelando, por uma perspectiva cognitivista, as 

características não-arbitrárias dos conceitos matemáticos, já que são estruturados e 

limitados pela mente humana. Na secção seguinte, apresentarei uma outra abordagem 

focalizada na teoria social de aprendizagem. 

A Aprendizagem e a Prática Social 

O que é Aprendizagem 

O conceito de aprendizagem está intimamente ligado ao de cognição. Tal como 

existem diferentes concepções de cognição, também correlativamente existem 

diferentes concepções de aprendizagem. Com efeito, entender o conhecimento como 

uma lista de factos específicos, conduz a olhar para a repetição e para a prática de 
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exercícios como meios inequívocos de aprendizagem. Uma concepção de conhecimento 

que enfatize as estruturas e os esquemas de significado conduz a um entendimento de 

aprendizagem enquanto processo de construção de significado (Rodrigues, 1997). 

Segundo Filho (2001, p. 144), “a aprendizagem é, essencialmente, um processo 

permanente de integração do mundo externo à inteligência, ao mundo interno, por 

atribuição de significado aos elementos recortados e integrados—uma apropriação”. 

Para Sfard (2008), aprendizagem significa mudança. 

Embora aprender e ensinar sejam actos distintos e não forçosamente recíprocos 

um do outro, é meu objectivo compreender melhor o que é a aprendizagem, não por um 

mero interesse antropológico, mas sim para perspectivar quais os métodos mais 

adequados de ensino, isto é, os métodos mais eficazes de fazer aprender. Este objectivo 

parte do pressuposto que, não obstante a aprendizagem se efectivar nos mais variados 

contextos, independentemente de serem ou não vocacionados para um ensino explícito, 

a escola pode constituir um espaço curricular onde são fomentadas e construídas 

aprendizagens. “Afinal uma escola existe para produzir aprendizagens” (Filho, 2001, p. 

142). 

O termo ensino, muitas das vezes, está conotado com a ideia de transmissão de 

conhecimentos. Na citação seguinte, esta ideia encontra-se subjacente: “… um novo 

ofício do professor, cujo objectivo é fazer aprender e não ensinar” (Filho, 2001, p. 150). 

E é no âmbito desta conotação que surge aquela rábula sobejamente conhecida: um 

senhor que se gabava de ter conseguido ensinar um gato a falar francês, após o que 

concluía: “Eu ensinei, ele é que não aprendeu!”. Esta rábula caricaturiza uma situação 

eventualmente ainda existente nos nossos sistemas de ensino: casos em que os 

professores debitam a matéria programática, sumariando a mesma, com a consequente 

sensação de dever de ensino cumprido, remetendo, para a falta de estudo, ou 
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desatenção, ou qualquer outro factor, a causa de não aprendizagem dessa mesma 

matéria por parte de um dado grupo, maior ou menor, de alunos. Esta é realmente uma 

caricatura, pois é raro que um professor não se inquiete face ao insucesso de um ou mais 

alunos e não se interrogue sobre as estratégias a usar para modificar essa situação. Isto 

é, um professor, no âmbito do seu desenvolvimento profissional, procura continuamente 

ensinar melhor o que não significa mais do que procurar continuamente os meios de 

fazer com que os seus alunos aprendam mais e melhor. Daí que, do meu ponto de vista, 

ensino não possa estar conotado com transmissão de conhecimentos mas sim com o 

fazer com que os outros aprendam. 

Tal como é referido por Wenger (1998), ensinar é criar um contexto no qual 

poderá ocorrer aprendizagem. Mas entre ensinar e aprender, não existe qualquer relação 

de causa-efeito: tanto pode existir ensino sem aprendizagem como aprendizagem sem 

ensino. A relação entre ambos baseia-se, segundo este autor, em recursos e negociação. 

Todos os seres vivos aprendem em inúmeras situações sem serem ensinados. A 

aprendizagem está longe de estar confinada à escola. Contudo, se é o ensino na escola 

que guia as minhas preocupações, tenho, forçosamente, que compreender, de forma 

profunda, como se processa a aprendizagem, para chegar aos modos de ensino 

potenciadores de criarem relações em que tanto os professores como os materiais 

instrucionais possam constituir-se em recursos estruturantes para a aprendizagem. O 

conceito de recurso estruturante foi introduzido por Lave (1997). Esta autora define 

recurso estruturante como algo—conceitos, objectos, pessoas, actividade—que suporta 

uma dada situação, dando-lhe forma estrutural. Os recursos estruturantes articulados 

“are to be found not only in the memory of the person-acting but in activity, in relation 

with the setting, taking shape at the intersection of multiple realities, produced in 

conflict and creating value” (Lave, 1997, pp. 97-8). 
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Segundo Resnick (2001), é importante que se estabeleçam na escola comunidades 

de aprendentes envolvidas em actividades guiadas de interpretação e de análise, através 

das quais seja possível aos alunos aprendentes construir as representações esquemáticas 

que dão sentido aos domínios do conhecimento, por meio da manipulação e do uso da 

informação. A autora enfatiza a importância do auto-controlo e da auto-gestão da 

aprendizagem de cada um, bem como dos recursos que deverão permitir aos indivíduos 

traçar o seu próprio conhecimento em desenvolvimento e partilhar interpretações com 

os outros. “Instruction is now understood as inherently social: engaging groups of 

learners in interpretation and explanation rather than drilling individuals who happen to 

be gathered in a group within a classroom” (Resnick, 2001, p. 127). 

Os conceitos de comunidade e de pertença tornam-se tanto ou mais relevantes nos 

dias de hoje em que vivemos num mundo globalizado no qual eticamente a humanidade 

partilha solidariamente um destino comum (Morin, 2001; Rosa, 2001) já que o ser 

humano é simultaneamente indivíduo, membro de uma sociedade e membro de uma 

espécie, tal como apontado por Morin (2001). 

Partilho da ideia de Resnick (2001) de que a inteligência pode ser susceptível de 

aprendizagem, isto é, é possível conceber e desenhar um dado ambiente que 

proporcione o aumento da inteligência. A autora define inteligência como o conjunto de 

habilidades (skills, no original), processos, hábitos mentais e atitudes. O seu conceito de 

inteligência distingue-se da acepção tradicional que olha a mesma como uma 

capacidade fixa de processar informação de forma eficiente. Resnick começa por referir 

a tensão entre aptidão e esforço que decorre do sistema de crenças dominante nas 

sociedades ocidentais dos dias de hoje, o qual encara a inteligência e a aptidão como 

inatas, predeterminadas geneticamente, opondo à valorização das mesmas uma 

desvalorização do esforço. Assim, o esforço de um trabalho árduo é visto como uma 
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tentativa de compensar a falta de habilidade. A autora partilha de uma nova visão que 

começa agora a despontar e que potencia a resolução da tensão entre aptidão e esforço, 

segundo a qual o esforço, mais do que meramente compensar a falta de habilidade, pode 

efectivamente criar habilidade. 

Intelligence, on this view, is created through certain kinds of effort on the 
part of learners and reciprocally on the part of educators who are working 
with those learners. Jeff Howard expresses this notion in a way that 
particularly captures young people’s imagination: «Smart isn’t something 
you are; it’s something you get.». (Resnick, 2001, p. 128) 

A autora afirma que existe bastante evidência proveniente da investigação na 

neurociência, na ciência cognitiva e na psicologia social que apoia a tese de que as 

pessoas podem tornar-se mais inteligentes através do esforço sustentado, isto é, a 

inteligência incremental está aberta a vários tipos de capacidades e talentos, apesar de 

que ninguém sabe realmente onde se situam os respectivos limites superiores. Esta tese, 

segundo Resnick (2001), pode ser encontrada em dois corpos de investigação na área da 

Psicologia que convergiram após o seu início independente: (a) investigação feita por 

psicólogos sociais e desenvolvimentistas em torno das concepções acerca da 

inteligência; e (b) investigação feita por cientistas cognitivistas e psicólogos 

cognitivistas relacionada com as estratégias de auto-controlo e autogestão da 

aprendizagem (metacognição). Os resultados destas investigações evidenciam que (a) as 

diferentes concepções acerca da inteligência—uma entidade inata e fixa, ou algo 

dinâmico que se desenvolve ao longo do tempo—estão correlacionadas com o menor ou 

maior gosto por situações desafiantes que impliquem esforço; e (b) a metacognição e as 

capacidades auto-reguladoras são aspectos cruciais do que faz um bom aprendente, 

podendo as estratégias de natureza metacognitiva serem aprendidas e também 

ensinadas. 
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Resnick (2001) afirma que um crescente número de educadores começa agora a 

estar convicto de que um ambiente que diariamente desafie os alunos a usar estratégias 

metacognitivas desenvolve hábitos mentais orientados para a aprendizagem, e vice-

versa. Trata-se de um ambiente desenhado para socializar a inteligência entendida como 

uma combinação de um conjunto de concepções acerca de si próprio, um conjunto de 

estratégias cognitivas e habilidades sociais de saber quando e como usá-las, e a 

disposição para usar as capacidades de pensamento inteligente regularmente. De acordo 

com a autora, são vários os princípios, baseados na investigação cognitiva e na 

investigação das organizações de aprendizagem, que guiam o trabalho de promoção de 

ambientes de aprendizagem criadores de inteligência: (a) clarificação das expectativas; 

(b) rigor académico num currículo de pensamento e de resolução de problemas; (c) 

discussão fundamentada, com o uso da evidência apropriada a cada uma das disciplinas 

(por exemplo, a demonstração em matemática); (d) autogestão da aprendizagem; (e) 

aprendizagem como prática (apprenticeship, no original); e (f) novas organizações para 

nova aprendizagem (o que implica formação de professores nesse sentido). 

A Teoria Social de Aprendizagem de Wenger 

Nesta subsecção, irei apresentar a teoria social de aprendizagem de Wenger (1998) 

através da clarificação dos principais conceitos. Estes conceitos constituem uma 

ferramenta de análise dos dados empíricos recolhidos no âmbito da presente 

investigação. Visto que farei uma apresentação detalhada da teoria apresentada em 

Wenger (1998), passo a omitir esta referência para que a mesma não se torne repetitiva, 

à excepção das citações. 
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O autor parte de quatro assunções e como reflexo das mesmas, o foco principal da 

sua teoria é a aprendizagem como participação social, entendida como o processo de ser 

participante activo nas práticas das comunidades sociais e de construir identidades em 

relação a estas comunidades. Por exemplo, participar num trabalho de grupo é 

simultaneamente uma forma de acção e uma forma de pertença. “Such participation 

shapes not only what we do, but also who we are and how we interpret what we do” 

(Wenger, 1998, p. 4). As quatro assunções de que o autor parte são as seguintes: (1) nós 

somos seres sociais; (2) o conhecimento é um assunto de competência em relação a 

tarefas valorizadas; (3) o acto de conhecer é um assunto de participação na realização 

dessas tarefas, isto é, um assunto de envolvimento activo no mundo; (4) significado é o 

que é produzido pela aprendizagem. 

Esta teoria social de aprendizagem integra componentes inventariados na seguinte 

figura e que são necessários para caracterizar a participação social como um processo de 

aprender e de conhecer: 

 
Figura 12. Componentes da teoria social de aprendizagem 

(Wenger, 1998, p. 5) 
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Todos estes componentes estão interrelacionados e definem-se mutuamente. 

Seguidamente, irei dar uma atenção detalhada a cada um deles. 

O Conceito de Prática 

A primeira assunção referida pelo autor—nós somos seres sociais—apesar de 

parecer trivial acaba por assumir uma forte centralidade nesta teoria, reflectindo-se em 

todos os componentes integrantes da mesma. Está, pois, presente no conceito de prática. 

Enquanto seres sociais, estamos continuamente envolvidos em conjunto com outras 

pessoas em empreendimentos de diversos géneros, interagindo uns com os outros quer 

na definição desses empreendimentos quer na sua concretização, ou seja, aprendemos 

em conjunto. Esta aprendizagem colectiva resulta, ao longo do tempo, em práticas que 

reflectem quer as relações sociais quer a actividade dos empreendimentos e que são, 

portanto, a propriedade de uma dada comunidade criada para levar a cabo um 

determinado empreendimento partilhado. Daí que o autor designe tais comunidades por 

comunidades de prática. 

Assim, apesar de a figura 11 conotar prática com aprendizagem como fazendo, é 

importante clarificar que este ‘fazendo’ se concretiza num dado contexto histórico e 

social e que é precisamente esse contexto que confere significado e estrutura ao que 

fazemos. Nesta acepção de prática, esta é sempre social e inclui quer o que se encontra 

explícito quer o que é implícito. 

O autor nega as habituais dicotomias entre agir/conhecer, manual/mental, 

concreto/abstracto, prática/teoria. A prática, na sua perspectiva, não é inerentemente 

irreflexiva, embora uma dada comunidade de prática possa ser, em vários momentos, 

mais ou menos reflexiva na natureza da sua prática. Tal como é referido por Wenger, 
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mesmo quando a teoria é um objectivo em si própria, ela é produzida no contexto de 

práticas específicas. A produção de teorias não deixa de ser uma prática. 

Significado 

Para Wenger, a produção social de significado constitui o nível analítico relevante 

para falar de prática. Focar a prática não reside unicamente olhar para as actividades 

humanas por uma perspectiva funcional. Focar a prática implica olhar a prática 

enquanto significado pois no final de uma dada prática, o que interessa é o significado 

produzido, significado este encarado como uma experiência. 

O significado está localizado num processo de negociação. Segundo o autor, a 

negociação de significado é a caracterização do ser-no-mundo, proposto por Heidegger 

(1999), já que o mundo (o contexto em que se vive e em relação ao qual é alcançada a 

experiência) pode ser definido em contraste com os seres humanos quando se coloca a 

ênfase no carácter colectivo da experiência humana, mas também inclui as pessoas não 

directamente envolvidas quando a ênfase é colocada nas experiências específicas. 

Contudo, o conceito de negociação de significado de Wenger difere, de acordo com o 

mesmo, do de Heidegger pois para Wenger, não existe uma noção abstracta do ser como 

ponto de partida; pelo contrário, o processo de negociação de significado é um processo 

produtivo: produz o nosso ser como uma experiência uma vez que torna as nossas 

vivências no mundo significativas. O autor defende ainda que as nossas acções apenas 

alcançam o seu significado num contexto alargado de negociação de significado. Ao 

assumir que as actividades não transportam os seus próprios significados, o autor 

demarca-se da teoria da actividade (Leont’ev, 1978; Wertsch, 1991), a qual elege a 

actividade ou o sistema de actividades para unidade fundamental de análise. Deste 

modo, Wenger, ao colocar a prática como um contexto de negociação de significado, 
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sustenta que teorias focadas na prática têm um fundamento ontológico diferente da 

teoria da actividade. 

O processo de negociação de significado incorpora quer a interpretação quer a 

acção. “Meaning exists neither in us, nor in the world, but in the dynamic relation of 

living in the world” (Wenger, 1998, p. 54). O autor refere que a negociação de 

significado ocorre na convergência de dois processos complementares: a participação e 

a reificação. 

A participação sugere acção e ao mesmo tempo conexão; é um processo de tomar 

parte, englobando também as relações com os outros que reflectem este processo. É 

portanto um processo pessoal e simultaneamente social. Para Wenger, o que faz com 

que algo possa ser caracterizado como participação é a possibilidade de reconhecimento 

mútuo. Reserva esta designação para os actores que são membros de uma comunidade 

de prática. E dá exemplos do que considera como participante ou não: um computador 

não participa numa comunidade de prática, mesmo que tenha um papel activo nessa 

prática, nem um peixe num aquário participa numa família, mas um cão já pode 

participar nessa família de um modo real, mesmo que periférico. As relações entre os 

diversos participantes são mútuas no sentido em que dão forma às experiências 

significativas uns dos outros, e portanto os participantes reconhecem algo de si próprios 

nos outros. Esta relação de mutualidade não quer dizer que seja uma relação de 

igualdade (como não é a relação entre pais e filhos, por exemplo). Aliás, tal como é 

apontado por Wenger, os significados de desigualdade são negociados no contexto do 

processo deste reconhecimento mútuo. Participação é, assim, fonte de identidade pois 

ao reconhecer-se a mutualidade da participação, os participantes tornam-se parte uns 

dos outros. 
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A participação não é algo que se ligue ou desligue conforme se está em contacto 

directo com uma dada comunidade de prática ou não. Enquanto constituinte de 

significado, a participação é mais abrangente do que o mero envolvimento na prática, os 

seus efeitos na experiência das pessoas não se restringem ao contexto específico da 

prática em questão, estendem-se a outros contextos com que as pessoas se relacionem. 

A participação torna-se parte integrante da identidade, colocando a negociação do 

significado no contexto das formas de pertença a várias comunidades. O autor clarifica 

a natureza social de todo e qualquer envolvimento com o mundo mesmo quando não 

existem interacções claras com os outros. Por exemplo, actividades que podem ser feitas 

de forma isolada como é o caso da escrita de um artigo ou de um romance, ou o trabalho 

de casa feito por uma criança, envolvem implicitamente outras pessoas que não estão 

presentes fisicamente no momento—a audiência a que se destina a leitura dos produtos 

escritos, o professor—e por isso o seu significado é sempre produzido através da 

participação social. Wenger enfatiza, pois, o carácter eminentemente social da nossa 

experiência de vida, captado pelo conceito de participação.  

O termo reificação significa etimologicamente transformar numa coisa. O 

processo de reificação consiste em dar forma à nossa experiência produzindo objectos 

que congelam essa experiência em algo concreto e material. Neste processo, 

projectamos os nossos significados no mundo, atribuindo-lhes uma existência 

independente. O autor engloba nesta designação um vasto e diversificado conjunto de 

processos tais como fazer, desenhar, representar, codificar, usar, interpretar, nomear. A 

reificação pode tomar uma grande variedade de formas: poemas, a Constituição, a 

assinatura num cartão de crédito, as páginas amarelas, o modelo do IRS, uma fórmula 

abstracta, uma pirâmide egípcia, etc. Os aspectos da experiência humana e da prática 

são em todos estes casos congelados em formas fixas e é-lhes dado o estatuto de 
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objecto. Assim, o termo tanto se pode referir ao processo como ao seu produto pois 

ambos se implicam um ao outro. Os produtos da reificação não são meros objectos 

materiais mas sim reflexos das práticas humanas. De acordo com Wenger, o poder da 

reificação—o ser sucinta, a sua portabilidade, a sua persistência física, o seu efeito 

focalizante—é também o seu perigo. Por exemplo, o conhecimento de uma fórmula 

pode levar à ilusão de que se compreende totalmente os processos que a mesma 

descreve. 

Embora distintos, os processos de participação e reificação não podem ser 

considerados isoladamente nem existem um sem o outro. Formam uma unidade na sua 

dualidade interactiva e complementaridade, não podendo ser reduzidos a qualquer tipo 

de dicotomia. É através das suas variadas combinações que ambos fazem surgir uma 

variedade de experiências de significado. Ambos estão sempre presentes, implicando-se 

um ao outro e podendo tomar diferentes formas e graus de intensidade. Podem até tomar 

ambos um grau elevado de intensidade. Wenger ilustra este caso com Bach que, tal 

como acontece usualmente com os artistas ou os cientistas, teve a capacidade de se 

envolver intensamente com o formalismo reificado da estrutura musical e ao mesmo 

tempo desenvolver uma profunda intuição participativa sobre o que se baseia esse 

formalismo, intuição essa expressa na sua inspiração melódica. O autor enfatiza a ideia 

de que através da negociação de significado, é precisamente a interacção entre 

participação e reificação que faz com que as pessoas e as coisas sejam o que são. 

In this interplay, our experience and our world shape each other through a 
reciprocal relation that goes to the very essence of who we are. The world as 
we shape it, and our experience as the world shapes it, are like the mountain 
and the river. They shape each other, but they have their own shape. They 
are reflections of each other, but they have their own existence, in their own 
realms. They fit around each other, but they remain distinct from each other. 
They cannot be transformed into each other, yet they transform each other. 
The river only carves and the mountain only guides, yet in their interaction, 
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the carving becomes the guiding and the guiding becomes the carving. 
(Wenger, 1998, p.71) 

Comunidade 

O autor associa inequivocamente prática a comunidade e é esta associação que faz 

com que a comunidade aqui considerada seja um tipo especial de comunidade—uma 

comunidade de prática—e ao mesmo tempo contribua para clarificar o conceito de 

prática enquanto propriedade que define uma dada comunidade. Assim, no âmbito desta 

teoria nem tudo o que usualmente se designa por comunidade, como por exemplo, os 

residentes num determinado bairro, é aqui considerado como comunidade55, e também 

nem tudo o que usualmente é chamado de prática, como por exemplo, a prática de tocar 

escalas num piano, é aqui considerado como prática. Estes dois termos têm 

necessariamente que estar associados porque se constituem e se especificam um ao 

outro. Daí que comunidade de prática deva ser vista como uma unidade. Wenger et al. 

(2002) propõem ainda um terceiro elemento integrante desta unidade: o domínio de 

conhecimento partilhado. Vejamos a definição de comunidade de prática apresentada 

por Wenger et al. (2002): “communities of practice are groups of people who share a 

concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge 

and expertise in this area by interacting on an ongoing basis” (p. 4). Assim, mesmo que 

essas pessoas não trabalhem em conjunto diariamente, encontram-se por darem valor às 

interacções mútuas. Estes autores propõem um modelo estrutural de comunidade de 

prática por considerarem que, por mais diferenciadas que sejam as formas que podem 

tomar as comunidades de prática, todas elas partilham uma mesma estrutura básica. 

Assim, uma comunidade de prática é composta por três elementos fundamentais: (1) o 

388                                                
55 O autor esclarece que não é o limite institucional que efectivamente delimita uma comunidade de 
prática. Por exemplo, uma turma está delimitada institucionalmente mas de facto esta poderá consistir em 
múltiplas comunidades de prática. No caso do bairro residencial, poderá nem sequer constituir qualquer 
comunidade de prática por os seus residentes não terem desenvolvido uma prática em comum. 
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domínio de conhecimento que define a área ou conjunto de tópicos partilhados; (2) a 

comunidade das pessoas interessadas neste domínio, criando interacções e relações 

entre os seus membros, e um sentido de pertença, e (3) a prática partilhada que as 

pessoas desenvolvem para lidarem eficientemente com o domínio, consistindo no corpo 

de conhecimento específico e de recursos que a comunidade desenvolve, partilha, 

mantém, acumula e dissemina. De acordo com os autores, este modelo é útil não apenas 

para definir o que é uma comunidade de prática mas também para guiar o 

desenvolvimento de uma comunidade. 

A relação pela qual a prática constitui a fonte de coerência de uma comunidade 

contempla três dimensões: o envolvimento mútuo, o empreendimento em conjunto e o 

reportório partilhado. Segundo Wenger (1998), é necessário trabalho para transformar o 

envolvimento mútuo numa comunidade de prática mas o trabalho de manutenção da 

comunidade, apesar de ser, de facto, uma parte intrínseca da prática, pode ser pouco 

visível e, portanto, acaba por ser facilmente desvalorizado ou até totalmente não 

reconhecido. Wenger et al. (2002) esclarecem que as comunidades de prática não têm 

que ser necessariamente espontâneas e que a entrada como membro numa comunidade 

não tem que ser voluntária. No entanto, e porque o seu sucesso depende, em grande 

parte, da paixão pessoal, a comunidade só se poderá manter pela energia gerada pela 

própria comunidade, e não por um mandato externo. Ou seja, mesmo que a entrada 

como membro não seja voluntária, a participação é voluntária, o nível actual de 

envolvimento é um assunto pessoal. 

O conceito de comunidade nada tem a ver com homogeneidade; pelo contrário, é a 

diversidade que torna possível e produtivo o envolvimento em prática. Cada 

participante encontra na comunidade um lugar único e ganha uma identidade única. 

Através do envolvimento mútuo, o qual tem um carácter local, as diferentes identidades 
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vão ficando interrelacionadas e articuladas mas não se fundem. Por outro lado, a 

parcialidade é inerentemente uma característica do envolvimento mútuo já que este 

pressupõe lidar com as diferentes competências de cada um dos participantes, podendo 

aquela ser olhada mais como um recurso do que propriamente como uma limitação da 

prática. Podemos distinguir dois tipos de comunidades consoante as relações de 

parcialidade que existirem entre os seus membros: a comunidade cujos membros têm 

diferentes papéis que conduzem a contribuições complementares no envolvimento 

mútuo e a comunidade cujos membros têm papéis que se sobrepõem, tendendo a 

ajudarem-se uns aos outros (neste tipo de comunidade é mais importante saber como dar 

e como receber ajuda do que tentar saber tudo por si próprio). Outro aspecto que 

convém talvez clarificar é que este envolvimento mútuo cria efectivamente relações 

entre as pessoas que são bastante diversas e complexas, podendo existir uma mistura de 

competição, de colaboração, de tensões e conflitos, de poder e de dependência. 

No que respeita ao empreendimento em conjunto, Wenger refere três aspectos 

acerca do mesmo: (a) é o resultado de um processo colectivo de negociação, dadas as 

características específicas das relações de mútuo envolvimento existentes; (b) é definido 

pelos participantes à medida que o vão concretizando, em resposta às condições 

específicas das suas situações e que se encontram fora do seu controle, considerando os 

recursos e constrangimentos dos contextos históricos, sociais, culturais e institucionais 

em que se desenvolvem as comunidades de prática, isto é, as forças externas não 

determinam totalmente o empreendimento pois esse poder externo é sempre mediado 

pela produção da comunidade da sua prática; e (c) cria entre os participantes relações de 

mútua responsabilidade que se tornam parte integral da prática, sendo significativos 

tanto os aspectos da responsabilidade reificados em regras ou objectivos como os que 

não o são, como é o caso da sensibilidade para julgar a qualidade de um produto ou uma 
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acção que, sendo partilhada, permite aos participantes negociar o que é apropriado 

fazer. 

O reportório partilhado—palavras, instrumentos, símbolos, rotinas, modos de 

fazer as coisas, gestos, etc.—combina os aspectos reificativos e os participativos e 

torna-se um recurso para a negociação de significado ao reflectir a história do 

envolvimento mútuo e ao permanecer inerentemente ambíguo. Segundo o autor, a 

ambiguidade, desde que combinada com a história, é a condição para as várias 

possibilidades de significado. Na sua perspectiva, a ambiguidade torna processos como 

comunicação ou coordenação, por um lado, difíceis, e por outro lado, dinâmicos e 

geradores de novos significados. 

Aprendizagem 

Wenger apresenta aprendizagem como uma característica da prática e a prática 

como a história dessa aprendizagem. A ideia de aprendizagem como prática, na qual os 

aprendentes se encontram envolvidos, encontra-se igualmente no prefácio ao livro de 

Lave e Wenger (1994), escrito por William Hanks: 

Learning is a way of being in the social world, not a way of coming to know 
about it. Learners, like observers more generally, are engaged both in the 
contexts of their learning and in the broader social world within which these 
contexts are produced. Without this engagement, there is no learning, and 
where the proper engagement is sustained, learning will occur. Just as 
making theory is a form of practice in the world, not a speculation at a 
remove from it, so too learning is a practice, or a family of them. (Lave e 
Wenger, 1994, p. 24) 

Wenger (1998) estende o conceito de aprendizagem a múltiplos contextos, 

incluindo os ligados a diversas profissões. Refere que o facto de as pessoas não 

pensarem nas suas profissões como aprendizagem (apesar de reconhecerem que 

aprendem continuamente quando questionadas directamente sobre isso) se deve a que 
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aquilo que elas aprendem é a sua prática, não estando portanto a aprendizagem reificada 

num objectivo extra. “Their practice is not merely a context for learning something else. 

Engagement in practice—in its unfolding, multidimensional complexity—is both the 

stage and the object, the road and the destination” (Wenger, 1998, p. 95). Nesta 

perspectiva, aprendizagem não é apenas um processo mental como o processamento de 

informação no cérebro ou a memória neurológica, ou ainda a habituação mecânica. 

Aprendizagem envolve os processos mentais mas tem a ver com o desenvolvimento das 

práticas e com a capacidade de negociar o significado, tem a ver com a formação de 

uma identidade. 

Apesar de a prática se desenvolver ao longo do tempo, o que define a comunidade 

de prática na sua dimensão temporal não é tanto o tempo específico mínimo da mesma 

mas antes o envolvimento mútuo suficiente na concretização de um empreendimento 

em conjunto para partilhar alguma aprendizagem significativa. Daí que o autor se refira 

a comunidades de prática como histórias partilhadas de aprendizagem. É também por 

este motivo que, contrariamente a estruturas organizacionais formais, as comunidades 

de prática não têm datas fixas correspondentes ao seu início ou ao seu fim: levam algum 

tempo a serem efectivamente comunidades de prática e podem continuar em modos não 

oficiais para lá de uma data estabelecida de término. Isto é o mesmo que afirmar que a 

aprendizagem constitui uma fonte de estrutura social emergente. E como tal, a prática é 

simultaneamente perturbável e elástica (com capacidade de rápida recuperação), ou seja, 

é adaptativa. “Learning involves a close interaction of order and chaos” (Wenger, 1998, 

p. 97).  

As histórias partilhadas de aprendizagem têm uma constituição dual: a 

participação e a reificação vão interagindo mas têm diferentes realidades ao longo do 

tempo. Convergem e divergem continuamente. Convergem, entrando em contacto e 
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afectando-se mutuamente nos momentos de negociação de significado. No tempo, 

divergem pois são diferentes modos de existência, e por isso funcionam como diferentes 

formas de memória e de esquecimento: podemos destruir documentos mas não é assim 

tão fácil apagar as nossas memórias; podemos esquecer determinados factos mas as suas 

marcas reificadas podem trazê-los de volta a nós. Por conseguinte, a reificação, devido à 

combinação das características maleáveis e rígidas dos objectos físicos, é uma fonte de 

esquecer e de lembrar ao produzir formas que mudam e persistem de acordo com as 

suas próprias leis. Em particular, a persistência destas formas faz-nos focar o futuro em 

torno de si e se, por um lado, ela nos faz lembrar o passado, por outro lado, pode-nos 

levar a olhar para essas formas de um modo diferente, estabelecendo novas relações 

com o mundo. A participação, segundo o autor, é uma fonte de lembrar e de esquecer, 

não apenas pelas memórias mas também através das identidades e da nossa necessidade 

de nos reconhecermos no nosso passado. 

Participação e reificação são também fontes distintas de continuidade e 

descontinuidade. No processo de participação, as identidades das várias pessoas ficam 

ancoradas umas nas outras e no que fazem em conjunto e, consequentemente, não é 

fácil uma pessoa transformar-se na mesma comunidade de prática, e o contrário também 

se verifica, não é fácil a transformação de si próprio sem o apoio da comunidade. A 

descontinuidade pode ser provocada por mudanças de posição dos participantes, pela 

saída de membros ou pela entrada de novos participantes. Os novos participantes vão 

sendo incluídos numa comunidade de prática através de um processo designado por 

participação legítima periférica por Lave e Wenger (1994). A participação periférica 

permite uma aproximação à participação por inteiro, expondo a prática efectiva, e 

portanto deve permitir o acesso a todas as dimensões da prática enunciadas atrás: o 

envolvimento mútuo, o empreendimento em conjunto e o reportório partilhado. Por 
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outro lado, esses novos participantes devem possuir a legitimidade suficiente para serem 

tratados como membros potenciais da comunidade. Tal como é apontado por Wenger 

(1998, p. 101), “only with enough legitimacy can all their inevitable stumblings and 

violations become opportunities for learning rather than cause for dismissal, neglect, or 

exclusion”. O autor clarifica ainda um ponto. O encontro de gerações numa comunidade 

de prática nunca é uma continuidade nem uma descontinuidade mas sim uma 

reconstituição de uma comunidade de prática em torno de uma descontinuidade. E 

fundamenta o seu argumento com base no facto de a prática ser desde o início um 

processo social de negociação e renegociação e portanto o que torna possível a transição 

entre gerações faz já parte da própria natureza da prática. 

No processo de reificação, os artefactos tendem a perpetuar os reportórios de 

prática que lhes deram forma em primeiro lugar. O teclado QWERTY é um exemplo 

dessa continuidade gerada pela reificação: esta é a configuração, concebida em 1872, 

que se considerou mais adequada para a dactilografia nas primeiras máquinas de 

escrever, caracterizadas pela sua lentidão, para evitar que as teclas se juntassem, através 

da distribuição das letras mais comuns, de modo a retardar a movimentação rápida dos 

dedos, e que ficou perpetuada pois ainda hoje é a configuração que se encontra em 

qualquer teclado ligado ao computador. Aliás, em 1936, foi desenhada outra 

configuração de teclado com a localização no centro das letras mais comuns, de modo a 

incrementar a eficiência e rapidez de escrita, não tendo, contudo, conseguido suplantar a 

dominância do teclado QWERTY, apesar de já não existirem as razões que justificariam 

esta configuração de teclado (Wertsch, 1991). 

No meu entendimento, este facto pode ser compreendido à luz de uma prática que 

se tornou corporizada e até mecanizada: a habituação a uma dada configuração cria, por 

si só, rapidez devida a um certo estado irreflexivo pois quase não precisamos de ver 
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onde estão as letras; os dedos dirigem-se automaticamente para as teclas. O 

conhecimento da sua localização como que se encontra na ponta dos dedos; não é 

preciso pensar. Por exemplo, a minha memorização do PIN que digito todos os dias no 

meu telemóvel está mais baseada na movimentação dos dedos do que propriamente no 

número. Para alguém que já está habituado a uma dada configuração, dar-lhe-ia mais 

trabalho habituar-se a outra do que manter a primeira, mesmo que esta fosse, de facto, 

menos eficiente do ponto de vista da rapidez. Passar de uma configuração para outra é 

mais difícil do que ser iniciado numa só configuração pois tal obriga a uma fase de 

constantes erros de dactilografia motivados pela antecipação dos dedos ao que 

racionalmente queremos ou sabemos. Os nossos gestos corporizados em práticas 

habituais são muito mais rápidos do que o pensamento. 

Posso ilustrar o que estou a dizer com algo concreto que me aconteceu. No meu 

quarto, o interruptor da luz tem duas teclas, uma acende a luz do quarto e a outra acende 

a luz da varanda contígua. Desde que comecei a morar na minha casa que era a tecla da 

direita a que acendia a luz do quarto. Entretanto, passados muitos anos, uma intervenção 

do electricista modificou a posição das teclas, passando a estar à esquerda a tecla da luz 

do quarto, e ele argumentava que assim seria mais lógico pois estaria mais perto da 

localização da porta a tecla do quarto que eu usaria mais; seria a primeira localizada 

quando se vem do corredor. E esta simples modificação perturbou-me durante meses 

pois raras eram as vezes que eu acendia a luz do quarto à primeira: antes que eu 

conseguisse racionalizar e esforçar-me por fazer o que sabia que tinha de fazer já os 

meus dedos estavam a tocar na tecla da direita habitual de outrora. Cheguei a pensar 

chamar de novo o electricista para que este voltasse a colocar as teclas no 

posicionamento anterior. E ainda hoje, passados já tantos anos em que tive tempo para 
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me habituar à nova configuração, por vezes caio num impasse, tenho dúvidas no 

encaminhamento dos dedos; estes perderam parte da sua segurança automatizada. 

Por isso, para um dactilógrafo, já eficiente numa dada configuração, mudar para 

outra não significaria começar do ponto zero tal como se estivesse de novo a 

dactilografar pela primeira vez; significaria um esforço consideravelmente maior ao 

contrariar os gestos automatizados e, dada a supremacia do gesto sobre o esforço de 

contrariar, tal acarretaria muito mais tempo e uma duplicação de trabalho. Teria muita 

dificuldade em ultimar com sucesso a dactilografia de um simples documento pois não 

esqueçamos que uma máquina de escrever (que era o artefacto usado em 1936) nunca 

teve a potencialidade de um processador de texto num computador no que respeita à 

facilidade de correcção de erros ortográficos. Não me admira, portanto, que os 

dactilógrafos já iniciados na configuração QWERTY fossem resistentes à mudança e 

continuassem a preferir as velhas máquinas com a configuração que lhes era habitual. 

Para os que fossem escrever pela primeira vez, ser-lhes-ia indiferente começar por uma 

ou por outra configuração; poderiam portanto ser iniciados numa configuração mais 

eficiente. Tal não aconteceu provavelmente porque a iniciação de novos dactilógrafos 

faz-se com o suporte dos dactilógrafos experientes, os tais resistentes à mudança, nas 

mesmas máquinas de escrever que eram habitualmente usadas. 

No entanto, a reificação também cria descontinuidades. À medida que se processa 

a evolução das práticas, vão surgindo novos instrumentos, novos termos em substituição 

de outros que, ao ficarem obsoletos, vão sendo descartados. 

Por outro lado, também se pode pensar na participação e na reificação como fontes 

quer de continuidade quer de descontinuidade no que respeita aos limites das 

comunidades, e não apenas dentro da própria comunidade. Efectivamente, as 

comunidades não estão isoladas do resto do mundo. 



IV – A COGNIÇÃO E A APRENDIZAGEM 

 

 397 

A descontinuidade da fronteira de uma comunidade pode ser provocada tanto pela 

participação como pela reificação. Nalguns casos, existem marcadores que de uma 

forma explícita reificam a fronteira de uma comunidade, como por exemplo, títulos, 

uniformes, e o grau com que de facto actuam como limitadores da comunidade depende 

do seu efeito na participação. 

Ambos os processos podem criar também continuidades entre várias fronteiras de 

comunidades, funcionando como conexões entre as mesmas. Os produtos de reificação, 

como por exemplo documentos, termos, conceitos, ao atravessarem diversas fronteiras e 

ao entrarem em diferentes práticas, são designados por Wenger como objectos-

fronteira, objectos estes em torno dos quais as comunidades de prática organizam as sua 

inter-conexões. São várias as características que permitem aos artefactos funcionarem 

como objectos-fronteira: (a) a modularidade (cada perspectiva pode atender a uma parte 

específica do objecto), (b) a abstracção (por exemplo, um mapa abstrai do terreno 

apenas algumas características como a elevação e a distância), (c) a acomodação (por 

exemplo, um edifício para escritórios acomoda em si próprio as várias actividades dos 

seus inquilinos, dos seus proprietários, etc.) e (d) a estandardização (a informação 

contida no objecto está numa forma pré-especificada de tal modo que cada comunidade 

sabe como lidar com ele localmente, como é o caso de um questionário que especifica 

como responder às questões). As conexões podem ser igualmente criadas pela 

participação quando um dado participante pertence ao mesmo tempo a várias 

comunidades e introduz elementos de uma prática numa outra—Wenger designa este 

tipo de conexão como intermediação (brokering no original). Tal envolve processos de 

coordenação, de tradução, de alinhamento entre diferentes perspectivas. Trata-se de um 

tipo de conexão feita através da experiência dos intermediários que pertencem a 
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múltiplas comunidades de prática e das possibilidades para a negociação de significado 

inerente à participação. 

Dada a sua complementaridade, reificação e participação providenciam conexões 

com características diferentes. As conexões reificativas podem: (a) ultrapassar as 

limitações espaciotemporais inerentes à participação, apesar do risco de eventualmente 

ocorrerem interpretações divergentes; e (b) acomodar diferentes pontos de vista, dada a 

sua ambiguidade, apesar do risco de possíveis deturpações e assunções incompatíveis 

que poderão não ser detectadas. As conexões participativas têm um carácter de 

experiência vivenciada. Conhecemos, eventualmente, certas práticas de pessoas nossas 

amigas quando convivemos com elas. Elas dão-nos um acesso periférico às suas 

práticas. De qualquer modo, o nosso conhecimento reflecte precisamente a parcialidade 

dessas pessoas pois tal como é explicitado por Wenger: 

1. nenhum membro de uma comunidade é completamente um representante 

da prática na sua globalidade; 

2. o que as pessoas recordam depende da sua experiência do momento; e 

3. os indivíduos, na ausência da prática e do resto da comunidade, não agem 

do mesmo modo que quando envolvidos em prática efectiva. 

O autor considera que existirá vantagem em combinar nas conexões a participação 

com a reificação para que a parcialidade de uma e a ambiguidade de outra se possam 

compensar mutuamente. 

De acordo com Wenger, participação e reificação constituem duas formas distintas 

de política por serem dois canais de poder disponíveis para os participantes manterem o 

status quo ou redireccionarem a prática: influência, amizade, autoritarismo, etc. 

(participação); legislação, contratos, demonstrações argumentativas, planos, etc. 

(reificação). O autor chama a atenção para o facto de as duas formas poderem agir uma 
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sem a outra, dada a sua complementaridade, podendo até compensar os eventuais 

abusos da outra: por exemplo, convencer quem está no poder da especificidade de um 

caso especial em situações em que a rigidez da política reificada se torna contra-

produtiva, ou ainda a necessidade de uma política explícita para combater eventuais 

formas de parcialidade para que pode tender a participação. No entanto, é raro acontecer 

que uma forma seja eficiente sem a outra. Por exemplo, tal como referido no capítulo 

anterior, não é suficiente escrever textos normativos em que se declara a autonomia e o 

protagonismo dos docentes para que estes realmente detenham esse papel. A reificação, 

por si só, não assegura qualquer efeito se não for acompanhada pela participação, se não 

for, de facto, adoptada pela comunidade. E do mesmo modo, a participação deve ser 

acompanhada de reificação pois é esta que cria os pontos de foco em torno dos quais as 

pessoas negoceiam o que interessa. 

Para Wenger, a experiência e a competência são constituintes da aprendizagem, 

embora não se determinem um ao outro. O autor considera dois modos de interacção 

entre ambos e que são cruciais para o desenvolvimento da prática, baseados no 

potencial para a aprendizagem individual e colectiva: 

1. Competência conduz à experiência. A experiência deve alinhar-se com o 

regime de competência. É o que acontece quando os novos participantes 

transformam a sua experiência para alcançar a competência definida por 

uma comunidade.  

2. Experiência conduz à competência. Se um membro de uma comunidade 

teve uma experiência fora do regime de competência dessa mesma 

comunidade, pode tentar mudar o regime de competência de modo a 

incluir a sua experiência e para tal, terá que negociar o seu significado. 

Provocará alterações nas três dimensões da relação pela qual a prática 

define uma comunidade, relação esta que poderemos designar como 

competência: transformações nas relações entre as pessoas de modo a ser 
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levado a sério, redefinição do empreendimento para rentabilizar o esforço 

feito, introdução de novos elementos no reportório da sua prática. Se tiver 

legitimidade suficiente para ser bem sucedido, mudará o regime de 

competência e criará novo conhecimento durante o processo. 

De acordo com o autor, a aprendizagem pode ser caracterizada como uma 

mudança de alinhamento entre experiência e competência. 

Identidade 

A construção de uma identidade consiste na negociação dos significados da 

experiência de pertença a comunidades. Este conceito funciona como um pivot entre o 

individual e o colectivo, dando conta da experiência vivida e ao mesmo tempo 

reconhecendo o seu carácter social—“it is the social, the cultural, the historical with a 

human face” (Wenger, 1998, p. 145). O foco de análise deste conceito reside portanto 

no processo da constituição mútua da pessoa e da comunidade.  

A identidade pode ser encarada como uma experiência negociada de si próprio 

através de uma complexa inter-relação entre a experiência participativa e as projecções 

reificadas (categorias sociais, níveis de desempenho, etc.). “The experience of identity 

in practice is a way of being in the world” (Wenger, 1998, p. 151). Não está portanto 

confinada a períodos específicos da vida, como a adolescência. 

Pode também ser vista como pertença a comunidades, o que lhe confere um 

carácter fundamentalmente social. As três dimensões da competência tornam-se 

dimensões da identidade. Tornamo-nos quem somos por fazermos parte de um todo 

através das relações de envolvimento mútuo; a nossa competência ganha o seu próprio 

valor precisamente através da sua parcialidade, ficando traduzida numa forma de 

individualidade definida em relação a uma comunidade. As responsabilidades que 

temos num dado empreendimento fazem com que olhemos o mundo de uma certa 
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perspectiva, influenciando as interpretações, as escolhas, a valorização de certas 

experiências. Podemos usar o reportório da prática porque fizemos parte da história da 

prática e ela passa a ser parte de nós. Como uma identidade, isto traduz-se numa história 

pessoal de participação que cria relações individuais de negociabilidade em relação ao 

reportório da prática. 

Inversamente, a não pertença dá forma à identidade através do confronto com o 

não familiar: sabemos o que não somos por aquilo que nos é estranho, opaco, 

improdutivo. A nossa identidade tanto é constituída por aquilo que somos como por 

aquilo que não somos. Ou seja, tanto a participação como a não-participação são fontes 

da identidade. A não-participação pode ser ela própria um aspecto da prática. Wenger 

(1998) ilustra uma forma institucional de não-participação, com o caso dos 

processadores de reclamações que foram objecto de um estudo empírico conduzido por 

si próprio: o desejar que sejam quatro horas (hora de saída do emprego), o olhar para o 

próximo fim-de-semana, as conversas espontâneas sobre as suas vidas privadas, a pressa 

com que se dirigem para os seus carros no parque de estacionamento. 

O autor considera três modos distintos de pertença a comunidades e que 

constituem processos de formação da identidade: (a) o envolvimento; (b) a imaginação; 

e (c) o alinhamento. A imaginação, ao criar imagens do mundo pela extrapolação da 

própria experiência, é um processo que faz expandir o eu, transcendendo o tempo e o 

espaço. É um processo que faz com que se olhe para o próprio envolvimento através dos 

olhos de uma outra pessoa. Enquanto o envolvimento mútuo cria uma realidade 

partilhada na qual se age e se constrói uma identidade, a imaginação é um processo 

social que cria essa realidade, jogando com a participação e a não-participação, o dentro 

e o fora, o significativo e o não significativo. O alinhamento liga o tempo e o espaço, 

formando empreendimentos abrangentes de tal modo que os participantes ficam 
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conectados através da coordenação das suas acções e das suas práticas. Através do 

alinhamento, cada um dos participantes desempenha a sua parte num empreendimento 

abrangente, tornando-se parte do mesmo. Por exemplo, normas educacionais propõem 

um sistema abrangente de estilos e discursos ao qual nós podemos pertencer por 

alinhamento, direccionando a nossa energia para um propósito comum. Dado que o 

alinhamento amplifica a ramificação das nossas acções, pode portanto amplificar o 

nosso poder e o nosso sentido do que é possível. Por outro lado, pode ter o efeito 

contrário: pode ser um confronto de interesses que deixe alguns sem qualquer poder e 

outros detentores de todo o poder; pode ser um processo prescritivo que retire às 

comunidades a capacidade de agir em conformidade com a sua própria compreensão e 

de negociar o seu lugar num empreendimento abrangente. “It can be a violation of our 

sense of self that crushes our identity” (Wenger, 1998, p. 181). 

De acordo com o autor, estes três modos de pertença funcionam melhor se 

funcionarem em simultâneo. Se uma comunidade de prática conseguir combiná-los de 

forma efectiva, pode transformar-se numa comunidade de aprendizagem. A 

aprendizagem não é apenas uma acumulação de capacidades e de informação, é uma 

experiência de identidade, já que a aprendizagem transforma o que somos e o que 

conseguimos fazer. É um processo de vir a ser uma certa pessoa. A acumulação de 

capacidades e de informação não é feita de forma abstracta como se esse fosse o fim em 

si mesmo, mas está, de facto, ao serviço de uma identidade. O autor salienta o facto de 

que o que transforma a informação em conhecimento, tornando-a poderosa, é o modo 

como a mesma pode ser integrada numa identidade de participação. Caso contrário, a 

informação permanece fragmentada, inegociável e alienada. 

Wenger salienta a dualidade do processo de formação da identidade já que o 

mesmo se constitui pela tensão entre o investimento que fazemos nas várias formas de 
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pertença e a nossa capacidade em negociar os significados que interessam nesses 

contextos. É formado pela identificação e pela negociabilidade. 

Tal como o autor faz questão de clarificar, a identificação não é meramente 

internalização, no sentido dado por Vygotsky. Ela nem permanece completamente 

internalizada nem é simplesmente externa. Trata-se de um processo contínuo de 

construção de uma identidade num contexto social através do qual os modos de pertença 

se tornam constitutivos da identidade. 

A negociabilidade refere-se à habilidade, facilidade e legitimidade em contribuir 

para dar forma aos significados relevantes numa dada configuração social. É o que nos 

permite aplicar os significados em novas circunstâncias. E é definida relativamente a 

configurações sociais e às posições assumidas nas mesmas, configurações estas que o 

autor designa por economias de significado, dada a existência de um sistema social de 

valores relativos, o carácter negocial destes valores relativos, a possibilidade de 

acumular posses (ownership no original) de significado e de tais posições poderem ser 

contestadas, bem como a existência de sistemas de legitimação que regulam os 

processos de negociação. Por conseguinte, uma economia de significado sugere que 

alguns significados detêm um estatuto especial e que não existe um único significado 

associado a um evento ou a um artefacto pois são múltiplas e plurais as perspectivas 

envolvidas na negociação de significados. São as relações estruturais de posses de 

significado que dão forma à negociabilidade entre os indivíduos e entre as comunidades, 

dentro destas economias de significado. A posse de significado refere-se ao grau com 

que uma pessoa usa, modifica, ou afirma como seus os significados que negoceia. “It 

refers to the ways meanings, and our ability to negotiate them, become part of who we 

are” (Wenger, 1998, p. 200). Não se trata de um conceito com um pendor individualista. 

Pelo contrário, pelo facto de a posse de significado ser partilhada, verifica-se um 
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crescimento da mesma em todos os participantes. Também pode acontecer, devido às 

diferenças de posição nas economias de significado, que a posse de uns conduza à 

alienação de outros, pela ocultação dos significados originais. 

O autor sintetiza os vários conceitos apresentados naquilo que designa por 

ecologia social da identidade apresentada no seguinte quadro: 
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Preconceito 
através de 

estereótipos 
imaginação 

experiência 
relativa a outrem 

através de 
histórias 

assunção de que é 
outra pessoa que 

compreende o que 
se está a passar 

adesão a um 
movimento social 

submissão à 
violência alinhamento 

persuasão através 
da experiência 

dirigida 
condescendência 

formas de ser membro de  posse de significado 
 

 

 

 

Quadro 11. Ecologia social da identidade 

(Wenger, 1998, p. 190) 

Segundo o autor, a tensão entre identificação e negociabilidade é intrínseca a uma 

concepção social da identidade. E falar desta tensão é falar acerca do poder e do modo 

de pertença e das respectivas naturezas duais. Se por um lado, podemos falar do poder 

de ser uma certa pessoa, de reclamar um lugar com a legitimidade de ser membro, por 

identidade 

identificação negociabilidade 

comunidades economias de 
significado 

estrutura 
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outro lado, é a vulnerabilidade de se fazer parte de algumas comunidades que contribui 

para definir o que somos. O poder resulta quer da pertença quer do exercício do controle 

sobre aquilo a que pertencemos. A sua estrutura dual—ser membro de, e posse de 

significado—reflecte a interacção entre a identificação e a negociabilidade. 

“Identification without negotiability is powerlessness—vulnerability, narrowness, 

marginality. Conversely, negotiability without identification is empty—it is 

meaningless power, freedom as isolation and cynicism.” (Wenger, 1998, p. 208). 

Efectivamente, se é a identificação que nos fornece o material constitutivo das nossas 

identidades, é a negociabilidade que nos permite usar esse mesmo material para afirmar 

as nossas identidades como produtoras de significado. Também a pertença possui uma 

estrutura dual (comunidade e economia de significado), pois à medida que a interacção 

entre a identificação e a negociabilidade atravessa as relações de cada um dos modos de 

pertença, cada um destes modos faz emergir comunidades e economias de significado 

entrelaçadas em diferentes níveis de agregação. Uma comunidade de prática é um 

exemplo de algo que é, simultaneamente, uma comunidade e uma economia de 

significado. 

A identidade pode ainda ser encarada como uma trajectória de aprendizagem e 

como tal, nunca poderá ser vista como um objecto mas sim como um processo contínuo 

e constante de se constituir. O autor clarifica que a sua utilização do termo trajectória 

não implica um curso ou destino fixos mas sim um movimento contínuo não linear que 

tem uma coerência através do tempo, incorporando quer o passado quer o futuro no 

significado do presente. A sua noção de temporalidade é próxima da de Heidegger 

(1998) mas não toma a mortalidade como o seu background por considerar que só se 

toma consciência desta pela morte dos outros. No contexto de comunidades de prática, 

Wenger considera as trajectórias (a) periféricas (contribuem para a identidade mas 
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nunca conduzem a uma participação total), (b) limiares (a participação no presente é 

periférica mas a identidade está investida numa futura participação total), (c) interiores 

(a prática evolui criando oportunidades para renegociar a identidade numa participação 

total), (d) fronteiriças (sustentação da identidade nas conexões entre comunidades de 

prática) e (e) exteriores (formação da identidade pela aprendizagem tida na comunidade 

de que se acabou de sair envolvendo um novo modo de se olhar a si próprio e de olhar o 

mundo). 

Um sentido de trajectória dá-nos modos de seleccionar o que interessa, de 

distinguir o que contribui para a nossa identidade e o que permanece marginal. As 

formas de participação e os eventos de aprendizagem tanto são definidos pelo actual 

envolvimento dos participantes como pela sua localização numa dada trajectória. 

Wenger refere ainda as trajectórias paradigmáticas como sendo o testemunho vivo da 

história da comunidade através da participação e da narrativa dos seus membros mais 

antigos que assim apresentam o passado e oferecem o futuro. Os novos participantes 

podem envolver-se com o seu próprio futuro, vendo o que é possível, desejável ou 

esperado nos exemplos de possíveis trajectórias vivenciadas pelos participantes antigos. 

O encontro de diferentes gerações faz emergir diferentes perspectivas pois as 

identidades dessas gerações são investidas em diferentes momentos da sua história. 

Enquanto os novos participantes investem na continuidade para se ligarem a uma 

história de que não fazem parte, os participantes antigos, detentores da confiança vinda 

da sua participação numa história que conhecem bem, poderão querer investir no futuro 

não tanto para darem continuidade a essa história mas sim para lhe darem um novo 

alento. 

No entanto, o autor refere que a identidade é mais do que uma simples trajectória: 

ela deverá ser vista como um nexo de multipertença. A noção de nexo acrescenta pois a 
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multiplicidade à noção de trajectória: as múltiplas trajectórias que formamos nas 

diversas comunidades de prática a que pertencemos vão fazendo parte umas das outras. 

Assim, o nexo não as funde numa única unidade mas também não decompõe a nossa 

identidade em trajectórias distintas referentes a cada uma das comunidades. A 

identidade não é portanto uma unidade mas também não é fragmentada. Não deixamos 

de ser quem somos estejamos numa ou noutra comunidade com diferentes práticas. 

Muitas das vezes, acontece que, ao envolver-nos em práticas diferentes, temos um 

comportamento substancialmente diferente em cada uma das comunidades, construindo, 

por conseguinte, diferentes aspectos de nós próprios e ganhando diferentes perspectivas. 

De qualquer modo, o que construímos numa dada comunidade está presente numa 

outra; a identidade não é algo que se possa ligar e desligar. Ser uma pessoa significa 

doravante esforçar-se por reconciliar essas diferentes formas de participação. O trabalho 

de reconciliação nem sempre é fácil e tanto pode levar a resoluções com sucesso como 

ser uma luta constante. Este processo de formação da identidade não se faz de uma vez 

só nem para sempre. 

Tal como a prática, a identidade nem é restritamente local nem abstractamente 

global. É uma interacção entre o local e o global. 

O Design para a Aprendizagem 

No que respeita à Didáctica da Matemática, este é um assunto crucial: o que fazer, 

o que implementar, o que desenhar para potenciar as aprendizagens dos alunos, para 

inverter situações de insucesso nesta disciplina? Foi precisamente este motivo que me 

levou a apresentar esta teoria da aprendizagem. Não me moveram interesses 

sociológicos ou antropológicos mas sim a procura de um design curricular sustentado 
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teoricamente que desse enquadramento ao objecto do presente estudo: a aprendizagem 

da demonstração matemática. 

Em primeiro lugar, será bom clarificar que a aprendizagem, em si mesma, não 

pode ser desenhada. Ela simplesmente acontece ou não acontece, com ou sem design 

prévio e intencional. Efectivamente, ela pertence à realidade da experiência e da prática, 

seguindo a negociação de significado. O que pode ser desenhado, arquitectado, é a 

facilitação ou a frustração da aprendizagem. Daí que o título desta secção seja “O 

design para a aprendizagem”. 

Em segundo lugar, é importante igualmente a clarificação de que a relevância de 

uma perspectiva social relativamente à noção de aprendizagem não significa que toda a 

aprendizagem se processe melhor em interacção com os outros—alguma aprendizagem 

é feita melhor individualmente por si próprio. Esta relevância ganha sentido pela própria 

definição de aprendizagem. Não é o género de actividade que faz distinguir o mero 

fazer da aprendizagem, mas sim o facto de que a aprendizagem, tome ela as formas que 

tomar, muda as pessoas ao mudar a sua habilidade em participar, em pertencer, em 

negociar o significado. E é esta habilidade que é configurada socialmente com respeito 

às práticas, comunidades e economias de significado onde ela dá forma às identidades 

das pessoas. 

Antes de falar do design para a aprendizagem no que respeita à educação, passarei 

a apresentar os princípios fundamentais que sintetizam a perspectiva social da 

aprendizagem de Wenger e que já foram explanados anteriormente. Assim, a 

aprendizagem (a) é inerente à natureza humana, (b) é essencialmente a habilidade para 

negociar novos significados, (c) cria estruturas emergentes, (d) é fundamentalmente 

experiencial e social, (e) transforma as nossas identidades, (f) constitui trajectórias de 

participação, (h) significa lidar com limites, (i) é uma matéria de energia social e de 
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poder, (j) é uma matéria de envolvimento, (l) é uma matéria de imaginação, (m) é uma 

matéria de alinhamento e (n) envolve uma interacção entre o local e o global. 

O autor distingue educação de instrução. Enquanto a primeira deverá abrir novas 

dimensões para a negociação do ser, sendo não meramente formativa, mas sim 

transformativa, a segunda visa criar uma trajectória limitada e baseada na competência 

numa prática específica. Como Wenger (1998) compreende a educação em termos da 

identidade e modos de pertença, não a restringe aos contextos escolares nem ao período 

inicial da vida humana, já que a formação da identidade é um processo que se 

desenvolve ao longo de toda a vida. O autor considera quatro dimensões no design 

educacional para a aprendizagem: a participação e a reificação, o desenhado e o 

emergente, o local e o global, e a identificação e a negociabilidade. 

Vejamos a primeira dimensão—participação e reificação. A reificação 

educacional de codificação do conhecimento na forma de um manual ou de um texto 

curricular cria um estádio intermediário entre práticas e aprendentes. Por exemplo, o 

uso de situações problemáticas contextualizadas num manual pode reificar a 

necessidade de ligar a matemática a situações do dia-a-dia. A reificação exige um 

trabalho adicional para fazer sentido da mesma. Sendo uma forma de design 

educacional, a reificação do conhecimento não é, todavia, um garante, por si só, de 

ocorrência de aprendizagem relevante ou aplicável. Os estudantes podem reproduzir o 

conhecimento reificado sem conseguirem tomar posse do seu significado. O autor 

defende que o que realmente importa no design educacional é fazer o balanço entre a 

produção de material reificativo e o deixar que a prática seja ela mesma o seu próprio 

currículo. E neste balanço, o foco primordial deve ser a negociação de significado e não 

os mecanismos de transmissão e aquisição de informação, nomeadamente os processos 

de percepção e de memória, o desenvolvimento de automatismos e de capacidades, 
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acumulação e processamento de informação, estruturação de actividades e mudanças 

comportamentais. Estes mecanismos estão envolvidos na aprendizagem mas não 

deverão ocupar um lugar central no design educacional. Por exemplo, o facto de 

aprendermos melhor uma nova língua se estivermos imersos nela significa que nos 

estamos a focar na experiência de significado mais do que nos mecanismos de 

aprendizagem. Os mecanismos decorrem precisamente do investimento pessoal que é 

feito sobre os significados a negociar, os quais constituem a fonte da energia necessária 

ao acto de aprender. Torna-se mais difícil aprender uma nova palavra memorizando-a 

entre uma lista de palavras do que se a incluirmos em actividades significativas. Assim, 

relativamente a esta dimensão é importante questionar sempre em que grau deve o 

conhecimento ser reificado com propósitos educacionais, quais as formas de 

participação requeridas para dar significado ao conhecimento, até que ponto poderá a 

reificação ser mais um meio distractivo do que um meio auxiliar. 

Para Lave (1992), importa distinguir o que capta do que não capta o interesse e 

envolvimento dos alunos. Só captando o envolvimento dos alunos se poderá dar 

significado à sua actividade matemática, ao despertar a sua imaginação em torno 

daquilo que é, para si, realmente problemático. 

A segunda dimensão—o desenhado e o emergente—prende-se com o ensino e 

a aprendizagem. Ensino e aprendizagem não são, efectivamente, imagens reflectidas 

uma da outra. O ensino instrucional, embora possa dar a impressão do contrário, não 

causa aprendizagem. Cria, sim, um contexto no qual a aprendizagem pode ter lugar. Por 

isso, é fundamental clarificar que ensino e aprendizagem não estão inerentemente 

ligados. Tanto pode ocorrer aprendizagem sem ensino como ensino sem aprendizagem. 

E quando se estabelece ligação entre ambos, essa ligação baseia-se em recursos e 

negociação e não em causa-efeito. Wenger enfatiza a natureza da aprendizagem como 
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um processo emergente que pode usar o ensino como um dos seus muitos recursos 

estruturantes. Os professores e os materiais instrucionais tornam-se recursos para a 

aprendizagem de modos complexos que ultrapassam as suas intenções pedagógicas. 

Para o autor, o assunto que verdadeiramente interessa e que está subjacente aos debates 

pedagógicos, tradicionalmente em torno de dicotomias tais como autoridade-liberdade, 

instrução-descoberta, decorar-experienciar, é a interacção entre o planeado e o 

emergente, isto é, a faculdade de fazer interagir ensino e aprendizagem de tal modo que 

se tornem recursos estruturantes um do outro. E segundo esta perspectiva, o ensino 

deverá ser oportunístico, não no sentido do deixar-andar, mas pela razão de que não 

consegue controlar os seus próprios efeitos. Por conseguinte, relativamente a esta 

dimensão é importante questionar-nos sobre quais serão as mudanças que permitirão 

que ensino e aprendizagem se informem uma à outra, sobre como podemos maximizar 

os processos de negociação de significado permitidos por essa interacção. 

Focando-se, concretamente, na educação matemática, Lave (1992) refere-se às 

implicações da teoria de aprendizagem situada, considerando que a matematização da 

experiência real dos alunos será o produto final da educação matemática: a imersão dos 

alunos numa cultura matemática habilitá-los-á a conferirem significado matemático à 

sua experiência, quando estes se apropriam do problema e o matematizam 

intencionalmente: 

If successfully drawn by math learners, connections with everyday life 
would be a result of becoming part of that mathematical culture, as children 
find themselves with a ‘mathematizing’ way of looking at their experience 
with space, time, quantity, pattern, process, and probable and improbable 
events. (Lave, 1992, p.87) 

Consideremos agora a terceira dimensão—o local e o global. Se as práticas 

escolares se tornam auto-contidas em si mesmas, então não alcançam nada que esteja 
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para lá de si próprias. Ou seja aplicar o que se aprendeu numa sala de aula torna-se um 

assunto de movimentação de uma prática para outra. O que os alunos aprendem numa 

sala de aula torna-se parte das suas identidades e portanto é transportado para outras 

partes das suas vidas mas o que a sua aprendizagem irá significar no contexto mais 

abrangente das suas vidas permanece uma questão em aberto. Wenger (1998) defende 

que a capacidade em aplicar a aprendizagem de forma flexível depende, não da 

abstracção da formulação, mas sim do aprofundamento da negociação de significado. 

“The problem of generality is not just an informational question; it is more 

fundamentally a question of identity, because identity is the vehicle that carries our 

experiences from context to context” (Wenger, 1998, p. 268). O autor aponta para um 

questionamento relativo a esta terceira dimensão que se prende com os modos de 

alargar o campo de aplicação sem perder a profundidade do envolvimento local, com os 

modos de estabelecer ligações com outras práticas de modo a que a educação não fique 

contida em si própria. 

A identificação e a negociabilidade constituem a quarta dimensão do design 

educacional para a aprendizagem. Um design educacional compete com outras fontes de 

identificação e negociabilidade. Segundo o autor, um problema do formato habitual da 

sala de aula reside no facto de ser ao mesmo tempo demasiado desconectada do resto do 

mundo e demasiado uniforme para suportar formas significativas de identificação. Uma 

sala de aula em que se presume que um grupo de estudantes se encontra a aprender a 

mesma coisa ao mesmo tempo oferece pouca oportunidade para negociar identidades 

que são localmente diferenciadas. Tal explica, de acordo com Wenger, o facto de o 

recreio tender a tornar-se o centro da vida escolar e da aprendizagem escolar e de alguns 

estudantes afirmarem a sua identidade, na sala de aula, através de um comportamento 

subversivo ou da recusa em participar. Assim, a aparente falta de interesse em aprender 
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pode não reflectir uma resistência à aprendizagem ou uma incapacidade em aprender. 

Pelo contrário, pode reflectir uma sede genuína em aprender numa trajectória 

significativa que envolva a sua identidade. Portanto, questões decorrentes desta 

dimensão interrogam sobre quais as fontes de identificação com que um design 

educacional deve competir, sobre quem é que define o sucesso e o insucesso e como é 

que esta definição é negociada entre as partes envolvidas, sobre para quem é que o 

design constitui uma oportunidade de construir uma identidade de participação. 

De acordo com Wenger (1998), o propósito de um design educacional deverá ser 

o suporte da formação de comunidades de aprendizagem, devendo, portanto, possuir 

infra-estruturas de envolvimento, imaginação e alinhamento. Neste sentido, as acções 

dos professores são desenhadas como sendo recursos para as práticas dessas 

comunidades e como oportunidades para tornar as suas aprendizagens mais abrangentes. 

Assim, o primeiro requisito de um design educacional é o de facultar 

oportunidades de envolvimento, pelo qual identidade e aprendizagem estão ao serviço 

uma da outra. Se os estudantes estiverem envolvidos na concretização de um dado 

empreendimento socialmente significativo, a sua aprendizagem está ao serviço desse 

envolvimento. Tal como é referido por Wenger (1998, p. 271), “our communities of 

practice then become resources for organizing our learning as well as contexts in which 

to manifest our learning through an identity of participation”. No meio escolar, o 

empreendimento a concretizar por uma comunidade é precisamente o encarregar-se da 

sua própria aprendizagem o que significa que as actividades terão que requerer 

envolvimento mútuo quer entre os próprios alunos quer com outras pessoas envolvidas, 

terá que existir uma continuidade que permita aos participantes desenvolver práticas 

comuns, bem como existirem desafios e responsabilidades que levem os estudantes a 

explorar novos territórios e a ampliar o seu conhecimento. Em suma, o autor defende 
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que um currículo deve ser um itinerário de experiências transformadoras e não uma 

listagem de conteúdos. É muito mais importante curricularmente que os alunos tenham 

experiências que lhes possibilitem tomar a seu cargo a sua própria aprendizagem do que 

a cobertura de uma grande quantidade de assuntos. 

A educação deve também dar um lugar central ao modo de pertença imaginação. 

Uma infra-estrutura de imaginação terá de contemplar três aspectos: orientação (a 

localização de si próprio numa visão panorâmica de várias direcções e trajectórias, pela 

expansão da imagem do mundo), reflexão (auto-consciência providenciada por se olhar 

a si próprio e as outras situações com novos olhos) e exploração (criação através de um 

processo de reinvenção do mundo, de experimentação e exploração de novas 

possibilidades, de concepção de diferentes futuros). Quando a imaginação está ancorada 

numa comunidade de aprendizagem, ela transforma-se numa força activa, expandindo a 

definição do seu empreendimento. 

O alinhamento educacional prende-se com os contextos mais abrangentes, de 

modo a envolver os estudantes em actividades que tenham efeitos a grande-escala, para 

lá dos limites da sala de aula. E segundo o autor, isso pode ser feito de diversas 

maneiras: (a) processos de fronteira através do contacto com outras comunidades de 

prática; (b) experiências de ser membro de várias comunidades, o que implica a 

reconciliação dessas múltiplas experiências na sua própria prática, expandindo o seu 

horizonte; (c) estilos e discursos de constelações56 abrangentes, pela apropriação dos 

mesmos se se espera ter efeitos nessas constelações; e (d) participação institucional 

pela oportunidade de uma comunidade de aprendizagem se envolver em acordos 

institucionais no contexto em que é definido o seu empreendimento. De acordo com o 

414                                                
56 Constelações é o termo que o autor usa para designar configurações abrangentes, diversas e difusas 
que, além das descontinuidades próprias da sua estrutura, possuem práticas inter-conectadas (por 
exemplo, a economia global, ou até uma fábrica ou uma escola). 
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autor, as questões do alinhamento são, hoje mais do que nunca, fundamentais para a 

educação. Os alunos deverão aprender a encontrar modos de coordenar múltiplas 

perspectivas para que as suas acções surtam efeitos sobre o mundo envolvente. 

Para que consigam combinar o envolvimento, a imaginação e o alinhamento, as 

comunidades de aprendizagem não podem estar isoladas; têm de estabelecer conexões 

com as comunidades exteriores ao seu cenário, usando-as como recursos para a 

aprendizagem e serem elas próprias recursos de aprendizagem para o mundo. O autor 

refere ainda que a organização escolar, por norma, oferece aos seus estudantes contactos 

muito restritos com a vida de adulto pois os professores, ao desempenharem o seu papel 

institucional, acabam por ter pouca oportunidade de serem eles próprios. Decorrente 

desta observação, Wenger estabelece dois marcos estratégicos. O primeiro é que os 

professores precisam de representar as suas comunidades de prática pois é a 

autenticidade vivida que traz à matéria em estudo a identificação, o sentido do 

propósito, a emoção da participação que os alunos necessitam para se sentirem ligados à 

mesma. O segundo é que é desejável o aumento de oportunidades para o relacionamento 

entre alunos e os professores enquanto adultos pois é esse contacto que funciona como 

um convite à participação na vida adulta e que contribui para o desenvolvimento das 

identidades dos alunos. A mutualidade do envolvimento é uma mutualidade de 

aprendizagem. É a aprendizagem dos membros mais maduros que convida à 

aprendizagem dos membros mais novos. Ou seja, é como aprendentes que nos tornamos 

educadores. Tais relações de mutualidade transportam consigo um paradoxo ao nível da 

aprendizagem: 

If one needs an identity of participation in order to learn, yet needs to learn 
in order to acquire an identity of participation, then there seems to be no 
way to start. Addressing this most fundamental paradox is what, in the last 
analysis, education is about. In the life-giving power of mutuality lies the 
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miracle of parenthood, the essence of apprenticeship , the secret to the 
generational encounter, the key to the creation of connections across 
boundaries of practice: a frail bridge across the abyss, a slight breach of the 
law, a small gift of undeserved trust—it is almost a theorem of love that we 
can open our practices and communities to others (newcomers, outsiders), 
invite them into our own identities of participation, let them be what they 
are not, and thus start what cannot be started. (Wenger, 1998, p. 277) 

A Aprendizagem e a Perspectiva Sócio-cultural 

A Teoria da Actividade 

Segundo Leont’ev (1978), psicólogo soviético, a actividade humana individual 

constitui um sistema dentro do sistema de relações sociais. A actividade é formada por 

acções, e estas são compostas por operações que dão significado às acções realizadas 

sob constrangimentos específicos. As acções estão subordinadas a objectivos que 

representam passos intermédios na satisfação dos motivos humanos gerais. A actividade 

é, pois, um sistema de coordenações, limitada pelos motivos, sendo possível distinguir-

se três níveis na sua estrutura. O nível mais elevado corresponde ao motivo, o 

intermédio é a acção direccionada por objectivos e o nível inferior corresponde às 

operações. As operações constituem, por conseguinte, meios de concretização de uma 

acção e, ao serem desenvolvidas socialmente, podem ser influenciadas pelas condições 

envolventes, sem aceder conscientemente aos objectivos. 

De acordo com Leont’ev (1978), algo só é reconhecido quando se torna objecto da 

consciência do indivíduo, e para tal é necessário que o mesmo constitua o objectivo da 

acção, em última instância, que se relacione com o motivo da actividade. Assim, o facto 

de um dado objecto entrar no domínio da consciência do indivíduo dependerá da 

posição ocupada pelo objecto na estrutura da actividade do indivíduo. 
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Leont’ev (1978) distingue dois tipos de motivos, de acordo com a respectiva 

função: os motivos cuja função é a de (a) formação de sentido e (b) estimulação, 

podendo esta última associar-se a experiências emocionais e afectivas. O autor refere 

que o indivíduo está constantemente a relacionar-se com a sociedade e consigo próprio, 

o que conduz à presença simultânea dos dois tipos de motivos numa mesma actividade. 

Por exemplo, a actividade do trabalho é motivada socialmente pela formação de sentido 

que o indivíduo lhe confere, dada a sua integração na sociedade, e também é motivada 

individualmente pela função estimulante de remuneração. O autor considera que 

existem relações hierárquicas entre os motivos: “these relationships are determined by 

the connections that the activity of the subject brings about, by their mediation, and for 

this reason, they are relative” (Leont’ev, 1978, p. 124). Clarifica, ainda, que são os 

motivos de formação de sentido que ocupam, hierarquicamente, o nível mais elevado. 

O sentido corresponde a um conceito distinto de significado, na sua perspectiva. O 

sentido é pessoal, decorrendo das relações estabelecidas pelo indivíduo entre o motivo e 

a acção definida por objectivos. O significado é público e explícito, decorrendo das 

relações entre a acção definida por objectivos e a operação, e refere-se ao que é 

generalizado, sendo desenvolvido pelas práticas sociais da humanidade e fixo na forma 

de linguagem. Para Leont’ev (1978, p. 171), o sentido e o significado encontram-se 

interligados, mas a sua relação não é recíproca: “sense is concretized in meanings (as a 

motive, in goals) and not meaning in sense”. Assim, o sentido, apesar de contido 

potencialmente no significado, é originado pela experiência vivida pelo indivíduo e não 

pelo significado. 

Na concepção de Leont’ev (1978), a internalização de elementos cognitivos 

vividos em contextos sociais não é a transferência de uma actividade externa para um 

plano interno preexistente, mas sim, o processo em que é formado esse plano de 
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consciência interno. O conhecimento da estrutura da actividade externa pode auxiliar na 

compreensão da actividade interna, isto é, pode ajudar a traçar inferências acerca do 

pensamento. Por isso, o conceito de Leont’ev de actividade constitui a unidade básica 

de análise da relação entre cognição e práticas sócio-culturais. O indivíduo e o mundo 

social são concebidos como aspectos inseparáveis de um mesmo sistema. 

Consequentemente, a unidade de análise é constituída pelos processos de actividade 

sócio-cultural que envolve a participação activa das pessoas em práticas sociais. 

As Perspectivas Vygotskiana e Bakhtiniana 

Na perspectiva vygotskyana quer a componente individual quer a componente 

social fazem parte de um único sistema interactivo. Qualquer função psicológica de 

ordem superior (Vygotsky, 1961/1995) surge duas vezes: (a) primeiro, entre as pessoas, 

no plano social, como categoria interpsicológica e (b) seguidamente, no indivíduo, no 

plano psicológico, como categoria intrapsicológica. Um conceito central na teoria 

vygotskyana é o de zona de desenvolvimento proximal, o qual tem esta ideia subjacente. 

A zona de desenvolvimento proximal delimita o que a criança é capaz de fazer 

sozinha—no seu nível de desenvolvimento actual—e o que é capaz de fazer assistida 

pelo suporte de outrem mais experiente—num nível superior de desenvolvimento 

potencial. É esta actividade de suporte na zona de desenvolvimento proximal que 

providencia o desenvolvimento cognitivo. Focando-se num contexto instrucional, 

Vygotsky (1961/1995) refere que é tão importante medir o nível de desenvolvimento 

actual do aluno como o nível do seu desenvolvimento potencial, já que a instrução 

escolar deve estar intimamente ligada ao desenvolvimento potencial dos alunos. 
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Partilhando desta ideia básica de Vygotsky (1961/1995), Wertsch (1991) utiliza 

o constructo bakhtiniano voz, concebido por Bakhtin como personalidade (consciência) 

falante, para dar a ideia de que o modo de funcionamento da mente humana individual 

tem origem, precisamente, nos processos sociais comunicativos. Para Wertsch (1991), 

está também ligado à noção de voz, o facto de que a compreensão da acção mental 

humana passa pelo entendimento dos dispositivos semióticos mediadores dessa acção e 

pela sua análise genética ou desenvolvimentista. O autor critica o facto de a mediação 

semiótica, tão enfatizada por Vygotsky, não se encontrar contemplada na unidade de 

análise de Leont’ev. Segundo Wertsch (1991), não se pode isolar a acção dos artefactos 

que medeiam essa mesma acção. 

Wertsch (1991) prefere o termo vozes a voz, por aquele encerrar a pluralidade de 

formas de pensamento e de discurso existentes quer no plano individual quer no plano 

social, ao nível dialógico. Segundo este autor, a internalização está relacionada com o 

conceito bakhtiniano de diálogo escondido, caracterizado por ser uma conversação entre 

duas pessoas, na qual só se ouvem as palavras de uma pessoa, a qual incorpora os 

significados da outra nos seus próprios significados. Ou seja, apesar de as palavras do 

outro indivíduo se encontrarem omissas, estão bem presentes nas palavras audíveis do 

primeiro indivíduo, exercendo uma influência determinante nas mesmas. 

A abordagem de Bakhtin é caracterizada por Wertsch (1991) como incidindo 

essencialmente no significado. A sua análise foca-se na elocução, intimamente ligada à 

voz, já que o significado do discurso não pode ser analisado de uma forma abstracta, 

sem tomar em consideração as efectivas condições de produção desse mesmo discurso. 

A própria entoação, se restringirmos a voz a um contexto auditivo, está carregada de 

valor significativo: as mesmas palavras podem ter diferentes significados consoante a 
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entoação com que são proferidas. Esta abordagem que elege a elocução como objecto de 

análise contrasta com outras que analisam as frases isoladas do seu contexto. 

Na abordagem bakhtiniana, o sistema de linguagem é um fenómeno puramente 

social, organizado por padrões que caracterizam a linguagem do grupo social que o 

utiliza. Por outro lado, existem géneros de discurso que constituem tipos de elocução 

relativamente estáveis correspondentes a situações típicas de comunicação, como por 

exemplo, os comandos militares, os diálogos numa sala de aula, ou os diálogos no pátio 

da escola. As linguagens sociais diferem entre si pelas características dos estratos 

sociais a que pertencem os indivíduos, enquanto os géneros de discurso diferem na sua 

forma. Uma linguagem social é sempre encarada como sendo mais ou menos apropriada 

ou adequada num determinado cenário sócio-cultural. Isto é, os valores são inerentes a 

essa mesma linguagem. Trata-se, de acordo com Wertsch (1991), de privilegiar um 

dado tipo de discurso social, como mediador da acção, num processo de negociação 

dinâmica, no qual é possível a definição da situação pelos participantes, decorrente da 

sua reflexão consciente geradora de mudança. 

Assim, o discurso de um indivíduo invoca sempre uma linguagem social que, por 

sua vez, dá forma a esse discurso, e simultaneamente, invoca um género de discurso, 

relativamente estável e típico. O ventriloquismo constitui o processo de uma voz falar 

através de outra voz, numa linguagem social. Existe, assim, uma certa interferência de 

uma voz noutra voz, acompanhada por uma subordinação parcial e correlativa. 

Qualquer palavra, antes de ser apropriada pelo indivíduo, ao lhe conferir a sua própria 

intenção, é retirada das outras pessoas e dos seus contextos concretos. Esta apropriação 

individual da palavra e do seu significado constitui a capacidade do indivíduo em 

utilizar o género de discurso e a linguagem social como recursos que lhe permitem um 

desempenho criativo e único. 
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Because the production of any utterance involves the appropriation of at 
least one social language and speech genre, and because these social speech 
types are socioculturally situated, the ensuing account assumes that meaning 
is inextricably linked with historical, cultural, and institutional setting. 
(Wertsch, 1991, p. 66) 

Nesta perspectiva, o significado só tem existência num meio social, quando as 

vozes entram em contacto, num processo dinâmico. A elocução está inerentemente 

associada a pelo menos duas vozes, pois encerra, em si mesma, o conceito de 

endereçamento. A resposta de uma voz a uma outra implica a consideração desta, no 

que se refere às suas intenções e à sua visão do mundo. A comunicação é vista como 

uma longa cadeia de anéis. Cada anel corresponde a cada uma das elocuções. Daí que as 

elocuções sejam consideradas interdependentes, numa reflexão mútua. Para 

compreender a elocução de uma outra pessoa, há que situá-la no seu contexto 

correspondente, e orientarmo-nos em direcção ao seu ponto de vista. 

Também Vygotsky (1961/1995) associa uma vertente social ao significado, 

considerando que o desenvolvimento do significado de uma palavra, que conduz à 

generalização, só se torna possível através do desenvolvimento das interacções sociais, 

pela partilha dos múltiplos sentidos contextualizados dessa palavra. Ao analisar as 

propriedades semânticas da linguagem interior do indivíduo, este autor, ligado à 

psicologia, estabeleceu uma distinção, algo análoga à de Leont’ev (1978), entre sentido 

e significado: 

O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 
palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e 
dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é 
apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 
adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 
altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as 
mudanças do sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada mais 
é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade 
que se realiza de formas diversas na fala. . . . 
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Esse enriquecimento das palavras que o sentido lhes confere a partir do 
contexto é a lei fundamental da dinâmica do significado das palavras. 
Dependendo do contexto, uma palavra pode significar mais ou menos do 
que significaria se considerada isoladamente: mais, porque adquire um novo 
conteúdo; menos, porque o contexto limita e restringe o seu significado. 
(Vygotsky, 1961/1995, p. 125) 

Um outro aspecto, a partir do qual é possível estabelecer um paralelismo com 

sentido e significado, tal como definidos por Vygotsky (1961/1995), e sobre o qual este 

autor incidiu a sua atenção, é a noção de conceito espontâneo e de conceito científico e 

a forma como os mesmos se interrelacionam. Os conceitos espontâneos são conceitos 

originados pelo confronto com uma situação concreta, na qual os mesmos são usados 

sem consciência da sua generalidade, sendo adquiridos no dia-a-dia, e ao pertencerem à 

história individual, encontram-se intimamente ligados à experiência vivida. Os 

conceitos científicos são conceitos adquiridos na escola, pertencentes à história social, 

mediados na relação objectal por outros conceitos e usados com a consciência reflexiva 

da generalidade a eles inerente. Inicialmente, os conceitos científicos são abstractos e 

vazios, mas são eles que, num movimento descendente, irão dar a generalização aos 

conceitos espontâneos, e estes, por sua vez, num movimento ascendente, irão dar 

significado e enriquecimento, proveniente da experiência pessoal, aos conceitos 

científicos. As ligações entre a história individual e a história social encontram-se na 

interacção entre estes dois movimentos de aproximação. Na sua perspectiva, a 

aprendizagem escolar processa-se pela aproximação entre os dois tipos de conceitos até 

se fundirem, resultando formas de conhecimento mais complexas e integradas num 

sistema de conceitos. 

Partindo da contestação de três ideias interligadas de Piaget, Vygotsky (1994; 

1961/1995) explicita a sua concepção de desenvolvimento conceptual, sintetizada no 

seguinte quadro, que se encontra incluído em Rodrigues (1997): 
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Piaget Vygotsky 

 
Só os conceitos espontâneos reflectem as 
características do pensamento das crianças; os 
conceitos científicos reflectem a assimilação do 
pensamento adulto. 
 

 
Os conceitos científicos não são 
assimilados; são formados pela 
actividade do pensamento das crianças. 

 
Existe uma barreira intransponível entre os dois 
tipos de conceitos: eles são antagónicos e 
coexistem sem exercerem influência um no outro. 
Por volta dos 11-12 anos, durante a idade escolar, 
o desenvolvimento intelectual das crianças está 
completo e os conceitos espontâneos são 
substituídos pelos científicos, quando estes 
acabam por predominar. 
 

 
O desenvolvimento da formação de 
conceitos é um processo único, sob 
condições internas e externas, onde os 
desenvolvimentos dos dois tipos de 
conceitos se influenciam mutuamente: o 
desenvolvimento dos conceitos 
científicos está baseado na maturação 
dos conceitos espontâneos. 
 

 
A socialização do pensamento da criança 
desenvolvida na escola está desligada do 
desenvolvimento interno das suas concepções e 
conceitos: o processo de ensino-aprendizagem é 
antagónico ao desenvolvimento. A necessidade de 
conhecer os conceitos espontâneos apenas decorre 
de estes virem a ser substituídos pelos outros, no 
processo educacional. 
 

 
O processo de ensino-aprendizagem é 
um factor determinante no 
desenvolvimento dos conceitos da 
criança em idade escolar. É necessário 
determinar o limiar mínimo, 
correspondente ao grau de 
desenvolvimento da criança, mas o 
processo educacional visa o limiar 
superior, voltando-se para as funções 
em amadurecimento, para que se utilize 
a zona de desenvolvimento proximal, 
em tarefas que a criança ainda não 
consegue realizar sozinha. “O que a 
criança é capaz de fazer hoje em 
cooperação, será capaz de fazer sozinha 
amanhã” (Vygotsky, 1961/1995, p. 89). 
 

Quadro 12. A relação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos segundo Piaget e Vygotsky 

(Rodrigues, 1997, p. 51) 

Como vemos, encontra-se em Vygotsky (1994; 1961/1995) a ideia de o 

desenvolvimento dos conceitos constituir um único processo, existindo uma interacção 

entre ambos os tipos de conceitos, já que a maturação dos conceitos espontâneos 

providencia o desenvolvimento dos conceitos científicos. De acordo com Wertsch 

(1991), o pensamento de Vygotsky é um tanto ou quanto ambivalente no que se refere à 

heterogeneidade de saberes, embora o que pareça predominar no seu pensamento seja a 
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ideia de uma heterogeneidade concebida como uma hierarquia genética, ou seja, os 

conceitos científicos coexistem com os conceitos espontâneos mas são superiores e mais 

poderosos: 

In some cases, he seemed to assume that heterogeneity does not exist, since 
there is a powerful tendency for later forms of mental functioning [scientific 
concepts] to transform and incorporate earlier forms [spontaneous 
concepts]. . . . 
Elsewhere in his writings, however, Vygotsky seems to have assumed that 
earlier forms of speaking and thinking are not always transformed and 
incorporated by later forms. In this connection he argued that even with the 
emergence of genuine and scientific concepts, humans continue to have 
access to everyday concepts and, indeed, often employ the latter: “children 
who have mastered a higher form of thinking—[genuine] concepts, by no 
means leave more elementary forms behind.” . . . ([Vygotsky, 1982], p.176). 
This formulation clearly reflects Vygotsky’s acceptance of a notion of 
heterogeneity as genetic hierarchy and seems to be more representative of 
his overall approach. (Wertsch, 1991, p. 99) 

 

Em síntese, os seres humanos, com a sua natureza dialógica, corporizada e 

temporal, conferem sentido às suas vidas ligando o seu historial passado ao conjunto de 

acções projectadas. Considerando toda a representação como uma interpretação da 

realidade, não se pode falar de um conhecimento objectivo, uma vez que só terá sentido 

fazer referência a propriedades de objectos na presença de acção humana 

correlacionada. É um processo dinâmico de contínua reinvenção e reapropriação do 

significado. A aprendizagem é a participação nas práticas das comunidades sociais, pela 

qual são construídas identidades em relação a essas comunidades, sendo uma matéria de 

envolvimento e de energia social e poder. 
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