
 
 

 

SERÁ A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA UM PROBLEMA PARA A ESCOLA OU A 

ESCOLA UM PROBLEMA PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA? 

 

Antonio Miguel

 

 

Resumo: Com base nos modos terapeuticamente assistemáticos, aforísticos e pós-epistemológicos 

do último Wittgenstein falar sobre linguagem, produção de significados, matemática e 

aprendizagem, o propósito deste texto é caracterizar o diálogo que temos estabelecido entre o 

pensamento wittgensteiniano e a noção de aprendizagem situada de Jean Lave, sobretudo em seus 

desdobramentos no campo da educação (matemática) escolar. 

 

O foco desta reflexão é a aprendizagem matemática ou, mais amplamente, a educação 

matemática escolarizada. Começo com a consideração do seguinte texto, que foi extraído de um 

livro destinado a cursos de engenharia, e convido o leitor a imaginar e tentar adivinhar o que as 

duas pessoas referidas no texto estariam fazendo:  

Inicialmente, crava-se uma baliza junto e atrás da estaca B. O primeiro operador, chamado 

homem de ré, segura uma baliza sobre a estaca A e, junto a ela, uma das manoplas da corrente. 

O segundo operador, homem de vante, tem nas mãos outra baliza, o maço de fichas e a outra 

manopla da corrente; segurando a baliza a cerca de 20m do ponto A, solicita do operador de ré 

que lhe forneça alinhamento. O homem de ré, colocando-se atrás de sua baliza e olhando para a 

baliza colocada no ponto B, por meio de gestos, procura orientar a baliza do homem de vante, 

de modo a ficar na mesma linha das outras duas; em seguida, segura a manopla exatamente no 

eixo de sua baliza. O homem de vante estica a corrente até conseguir que ela fique com uma 

catenária relativamente pequena. Considera-se normal que uma corrente de 20m tenha uma 

catenária cuja flecha central tenha cerca de 30 ou 40cm, não havendo necessidade de fazê-la 

uma reta perfeita, [pois isso implicaria a realização] de um esforço acima do normal. Esticando 

a corrente, o operador de vante, sempre acompanhando o alinhamento, traz sua baliza para a 

posição da manopla. A corrente deverá estar horizontal; para isso, nos terrenos inclinados, o 

operador que estiver na parte mais baixa levanta a manopla, enquanto que o operador que está 

no ponto mais elevado segura a manopla o mais perto possível do solo. O operador que segura 

a manopla muito acima do solo deverá colocar-se lateralmente à direção da linha, para poder 

controlar a verticalidade da baliza no sentido que mais interessa. Quando as balizas se inclinam 

para os lados e não para a frente ou para trás, os erros resultantes são relativamente pequenos 

(BORGES, Vol. 1, p. 16, 1977).    
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 Segundo Borges, autor do livro denominado Topografia aplicada à Engenharia Civil, do 

qual o referido texto foi extraído, essas duas pessoas estão medindo a distância horizontal entre 

dois pontos A e B do espaço físico real, pontos estes que estão em desnível, isto é, não situados no 

mesmo plano que tangencia a superfície terrestre e que passa por um desses pontos. 

 Convido, agora, o leitor a imaginar uma cena escolar em que uma professora pede aos 

alunos que utilizem uma régua graduada de 30 cm para medir a distância entre dois pontos A e B 

assinalados em uma folha de papel. Suponhamos que as crianças tenham realizado com sucesso 

essa prática de medição no contexto escolar. Poderíamos afirmar que essas crianças teriam de fato 

aprendido a medir? Ou seria mais prudente dizer que elas apenas teriam aprendido a medir a 

distância entre aqueles dois pontos dados daquela folha de papel, utilizando uma régua graduada de 

30 cm? Essas crianças poderiam transferir essa aprendizagem para medir a distância entre um 

ponto do teto e outro do chão da sala de aula em que se encontram? Saindo da escola, elas 

poderiam transferir essa aprendizagem para medir a distância entre dois pontos em desnível de um 

terreno acidentado, como o fizeram os topógrafos de nosso exemplo? Elas poderiam transferir essa 

aprendizagem para medir a distância entre Campinas e São Paulo? Entre a Terra e a Lua? Elas 

poderiam, ainda, transferir essa aprendizagem para se compreender e discutir como o problema da 

medição de distâncias visando, por exemplo, a demarcações de fronteiras - por constituir um 

problema social, econômico e político de conflito envolvendo diferentes comunidades, desde 

tempos pré-históricos até o mundo contemporâneo - acabou produzindo diferentes práticas de 

medição, cada uma delas orientada por um conjunto diferenciado de regras que não se restringem 

àquelas impostas pelos acidentes topográficos situados dos terrenos nos quais as medições são 

praticadas? Inúmeros outros exemplos da mesma natureza, extraídos do contexto da educação 

matemática escolar, poderiam ser fornecidos de modo a nos levar a ver, cada vez com mais 

convicção, a plausibilidade da conjectura já anteriormente levantada por Jean Lave de que pouco 

ou quase nada do que se aprende de matemática na escola poderia ser transferido para outros 

contextos de atividade humana em que nos envolvemos com problemas análogos. Parece ter sido 

tal conjectura que teria levado Lave à noção de “aprendizagem situada”, a envolver-se com novos 

estudos investigativos centrados nessa noção e a afastar-se, cada vez mais, da velha noção 

psicológico-cognitivista e estruturalista de “transferência de aprendizagem”. De fato, em seu texto 

denominado “A prática da aprendizagem”, publicado como capítulo introdutório do livro intitulado 

Understanding practice: perspectives on activity and contexto (Lave & Chaiklin, 2006), Lave, ao 

comentar os estudos investigativos centrados na noção de aprendizagem situada realizados e 

relatados pelos demais autores que participaram da produção do referido livro, ela não hesita em 

manifestar, do seguinte modo, o seu entendimento preliminar da sugestiva noção de aprendizagem 

situada: 

A “produção de conhecimento” (“knowledgeability”) apresenta-se, rotineiramente, em um 

estado de mudança, mais do que de estancamento, e transcorre dentro de sistemas dinâmicos de 

atividade que se modificam social, cultural e historicamente, envolvendo pessoas que se 
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relacionam de maneiras múltiplas e heterogêneas. A posição social, os interesses, os motivos e 

as possibilidades subjetivas destas pessoas são diferentes, e elas improvisam lutas entre si, de 

maneiras situadas, em relação ao valor de definições singulares da situação, tanto em termos 

imediatos como amplos. Para elas, a produção do fracasso toma parte da atividade coletiva tão 

rotineiramente como a produção de conhecimento habitual corrente (Lave, 2006, p. 17; Lave, 

2001, p. 29).   

 

Além de Lave, outros pesquisadores já haviam se colocado o problema das relações entre 

aprendizagem matemática dentro e fora da escola e preocupação semelhante também se manifesta, 

há tempos, para grande parte dos pesquisadores que se envolvem com a perspectiva da 

etnomatemática e da modelagem matemática. Ainda que com base em argumentos político-

epistemológicos distintos, a crença otimista comum que parece ter orientado as pesquisas de grande 

parte desses investigadores foi a de que se poderia estabelecer proveitosamente pontes e nexos 

entre as práticas escolares e não escolares de mobilização de cultura matemática, quer em termos 

de facilitação, quer em termos de motivação para a aprendizagem da matemática escolar. 

Algumas notáveis exceções merecem aqui ser destacadas. Lins (1994, 1997), por exemplo, 

chegou a reconhecer as diferenças e a legitimidade tanto da “matemática escolar” quanto do que ele 

denominou “matemática da rua”, bem como, a inocuidade de tentativas de transposição desta 

última para o mundo da escola e vice-versa. Parece, porém, que ele não chegou a ver a denominada 

“matemática da rua”, senão como um amálgama indistinto de práticas cotidianas individuais em 

oposição às práticas matemáticas escolares consideradas como um desejável preparo prévio para a 

apropriação da matemática vista como um domínio de conhecimentos e tal como praticada pela 

comunidade de matemáticos profissionais. Walkerdine (2004), por sua vez, criticou a possibilidade 

de existência de pontes entre esses dois mundos com base no argumento político de que as práticas 

matemáticas escolares não poderiam senão funcionar como simulacros ideológicos de práticas não 

escolares correspondentes. Penso ter sido Lave e, de certo modo, alguns pesquisadores filiados à 

teoria da atividade que começaram a ver e a investigar mais sistematicamente o problema da 

aprendizagem no ‘mundo não escolar’, não propriamente visto como um único mundo indistinto, 

homogêneo e, muitas vezes, epistemologicamente inferior em relação ao mundo da escola, mas 

como diferentes campos e contextos de atividade humana nos quais conhecimentos são também 

produzidos, mobilizados e praticados. Entretanto, a maior parte deles ainda continuou a ver esses 

distintos campos de atividade humana como o “mundo da prática”, visto como o lócus de aplicação 

de conhecimentos ditos científicos e/ou de problemas para a investigação científica em oposição ao 

- ou em interação dialética com - o denominado “mundo da teoria”, visto como um conjunto de 

campos disciplinares especializados no interior dos quais ocorre a produção de conhecimentos ditos 

científicos, rigorosos e confiáveis, que deveriam ser legítima e didaticamente transpostos para 

escola básica, bem como para diferentes cursos de formação profissional. Nesse sentido, tais 

investigadores não chegaram propriamente a questionar o modo do conhecimento (matemático) 

estar na escola e nem se ele deveria, ou mesmo, se poderia estar de outros modos, sem que se 

questionasse a própria concepção de conhecimento (matemático) visto em seus dualismos 
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tensionais como puro ou aplicado, teórico ou prático, bem como a própria concepção de 

aprendizagem instaurada por esses dualismos. Lave tentou declaradamente escapar desses 

dualismos, bem como de um outro no qual eles se ancoram: o que opõe corpo e mente. E só não 

chegou a fazê-lo completamente porque parece não ter-se dado suficientemente conta do quanto 

tais dualismos estão envolvidos com o problema da linguagem. Em “O livro azul”, Wittgenstein se 

refere a esse dualismo do seguinte modo:  

É, portanto, errôneo falar do pensamento como uma ‘atividade mental’. Podemos dizer que o 

pensamento é, essencialmente, uma atividade da operação com sinais.  Essa atividade é 

executada com a mão quando pensamos escrevendo; com a boca e a laringe, quando pensamos 

falando; e quando pensamos imaginando sinais ou figuras, eu não posso indicar a você nenhum 

agente que pense. [...] Se falamos sobre o lugar onde ocorre o pensamento, temos o direito de 

dizer que esse lugar é o papel no qual escrevemos, ou a boca que fala (Wittgenstein; O livro 

azul p. 23 apud Gebauer, p. 69). 

 

Em um sugestivo e conciso aforismo, ele diz a mesma coisa de uma maneira sutilmente 

irônica e refinada: “Penso, de fato, com minha caneta, pois minha cabeça frequentemente não sabe 

nada daquilo que minha mão está escrevendo” (Wittgenstein, apud Gunter Gebauer, p. 69). Penso 

que esses aforismos de Wittgenstein sugerem não ser mais possível traçar uma linha rígida de 

demarcação entre pensar e fazer, entre saber e saber fazer; mais ainda, eles sugerem que todo saber 

é sempre um saber fazer, isto é, um saber que não pode mais ser dissociado de um corpo humano 

que o mobiliza, que o pratica. E, portanto, que todo saber só se mostra em uma prática situada 

desse saber, indissociavelmente orientada por regras de um jogo de linguagem. Essa forma pós-

epistêmica, pós-cognitiva, pós-cognitivista e praxeológica de se romper com o dualismo 

corpo/mente tem, é claro, repercussões inusitadas sobre o domínio da educação em quaisquer 

contextos de atividade humana em que ela se processe. Uma dessas repercussões é que o ato de 

aprender passa a ser visto como uma relação situada - presencial ou remota - que se estabelece 

entre dois ou mais praticantes corporais de um mesmo jogo de linguagem, que nele se envolvem – 

intencionalmente ou não - de forma competentemente assimétrica. Gebauer ilustra magnificamente 

esse processo corporal e competentemente assimétrico de ensino e aprendizagem, sob uma 

perspectiva wittgensteiniana: 

“Uma criança que aprende a nadar não pode conceber em pensamentos como é nadar quando ela nada. 

Explicações e instruções de comportamento por parte dos adultos são, em geral, inúteis; elas tornam o 

processo de aprendizagem ainda mais difícil. Mas um professor pode mostrar a técnica à criança, que 

então se orienta pelo comportamento corporal do modelo e tenta imitar seus movimentos. Na água, 

contudo, a criança sente que os movimentos são diferentes do que na terra. Um bom professor fica na 

piscina ao lado do aluno, pega suas mãos e as conduz com movimentos firmes pela água. O aluno 

sente a condução dos braços e a posição das mãos; ele sente como pode ajustar seus movimentos à 

flutuabilidade, até finalmente dominar o uso do seu corpo na água. Na situação comum com o 

professor houve participação de sentidos diferentes do sentido da visão. Assim, o aluno sente em sua 

pele e com os músculos a flutuabilidade e os efeitos dos movimentos da natação. Aprender a nadar 

começa, na primeira fase, com a imitação de outras pessoas; o modelo de conduta é então apropriado 

pelo aluno com seus movimentos e incorporado por ele com o apoio do professor. Na situação de 

aprendizagem a criança efetua uma concordância motora com o professor. Para o processo de 

aprendizagem, é essencial que ele próprio possa executar o passo decisivo do aprendizado – a 
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compreensão de como funciona a técnica. [...] Um exemplo impressionante desse tipo de imitação é o 

processo em que surgem as primeiras técnicas de comunicação entre mãe e filho, quando a criança 

responde ao sorriso da mãe com sua própria forma mímica, que, por sua vez, é imitada pela mãe. 

Quando a criança finalmente aprendeu algumas técnicas, ela está em condição de adquirir modelos 

básicos de jogos de linguagem. Wittgenstein descreve esse processo como um tipo de encenação 

pública, similar ao aprendizado de um jogo de bola” (Gebauer, 2013, p. 74-75, itálicos nossos).  

 

Penso, então, que os avanços de Lave no sentido de constituição de um cognitivismo 

antropológico não consegue consumar completamente o seu legítimo desejo de ruptura com os 

dualismos corpo versus mente e teoria versus prática, por não ter ela reconhecido o papel 

constitutivo mútuo – possibilitado por corpos humanos em ação e interação - entre linguagem, 

conhecimento e pensamento, deixando, portanto, de ver as próprias práticas culturais
1
 como 

encenações corporais
2
 indissociáveis de jogos de linguagem.   

Mas se a produção de conhecimentos é sempre um processo dinâmico de mobilização de 

encenações ou performances antecedentes de conhecimentos em diferentes campos de atividade 

humana, então, a constatação de Lave de não transferência de aprendizagens não só sugere falar em 

“aprendizagens situadas” idiossincráticas, como também, ver o conhecimento não necessariamente 

como corpo estática e hierarquicamente organizado de conteúdos genéricos e abstratos, mas como 

algo dinâmico que se produz, se reproduz e se transforma em encenações corporais 

contextualizadas. Sob uma perspectiva wittgensteiniana, a produção de conhecimentos é vista 

como sempre se dando em jogos de linguagem e, nesse sentido, linguagem e conhecimento se 

constituem mutuamente e simultaneamente. Assim, conhecimentos fluem nos jogos de linguagem, 

isto é, são neles encenados, através de um mecanismo de iterações e composições performáticas ou 

ressignificadoras de práticas culturais que se realizam em diferentes campos e contextos de 

atividade humana. Pelo fato dessas encenações serem sempre idiossincráticas, dizemos que são 

performáticas; e pelo fato de serem sempre performances corporais, dizemos que são 

performativas.  

                                                
1 Falamos em práticas culturais ou simplesmente em práticas de um modo próximo ao de Schatzki (1996, 

2001): “A prática é, em primeiro lugar, um conjunto de ações. [...] Exemplos disso são as práticas de 

cozimento, práticas educativas, práticas políticas, as práticas agrícolas, práticas de negociação, práticas 

bancárias e práticas recreativas [...]. Além disso, [...] as ações que compõem uma prática ou são dizeres e 

fazeres corporais ou ações que estes dizeres e fazeres constituem. Por 'dizeres e fazeres  corporais' quero 

significar as ações corporais que as pessoas realizam diretamente: martelar, manipular dinheiro, virar um 

volante de automóvel, correr [...]. Exemplos de ações que esses dizeres e fazeres corporais podem 

constituir são: construir uma casa, pagar por suprimentos, fazer uma curva à esquerda, compor um 

poema. Dizer que tais ações são "constituídas" por fazeres e dizeres é dizer que a encenação de dizeres e 

fazeres equivale, nas circunstâncias envolvidas, à realização de ações” (Schatzki, 2001, p. 56).  
2 O modo como, com Schatzki, falamos em práticas como encenações ou performances corporais efetivas 

assemelha-se ao modo como Wittgenstein (1979, IF-7, p. 12) significa a própria expressão jogos de 

linguagem: "Chamarei de "jogos de linguagem" o conjunto da linguagem e das ações com as quais está 

interligada".   
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Sob essa perspectiva wittgensteiniana - em que conhecimentos, valores, propósitos, 

desejos, relações de poder etc. não são vistos como anteriores, independentes, ou mesmo, 

dissociáveis dos jogos de linguagem que os constituem simultânea e mutuamente - qualquer 

suposto ato de abstração, separação ou extração de um desses elementos, com a pretensão de se 

poder estar de posse de um ‘conhecimento em si’, de um ‘valor em si’, de um ‘propósito em si’ 

etc., se mostra ilusório ou mesmo impossível, uma vez que ele só poderia ser efetivado ao preço de 

se fazer o suposto elemento abstraído participar de outro jogo cênico de linguagem. Ainda que não 

sob uma perspectiva wittgensteiniana, a própria Lave reconheceu essa impossibilidade de se falar 

em “conhecimento descontextualizado”: 

Usualmente, a aprendizagem contextualizada não é investigada de forma isolada, mas como 

parte de uma dualidade da qual a aprendizagem descontextualizada constitui a outra metade. 

Mas as teorias sobre o contexto [...] intencionam aplicar-se amplamente a toda prática social: 

elas afirmam que não há prática social descontextualizada. Essa afirmação nos compromete a 

explicar aquilo que tem sido frequentemente considerado como “conhecimento 

descontextualizado” ou “aprendizagem descontextualizada” como práticas sociais 

contextualizadas (Lave, 2006, p. 22; Lave, 2001, p. 35).  

 

A prática de descontextualizar encenações de práticas culturais por identificação, separação 

e extração de um suposto ‘conteúdo’ de uma suposta ‘forma’ que o conforma
3
 não foi praticada 

somente no campo da educação escolarizada e, particularmente, no da educação matemática 

escolarizada, mas também, por exemplo, no campo da crítica artística (visual, musical, cênica, 

cinematográfica, literária, etc.) especializada. Sontag, ao considerar criticamente análises críticas 

de obras artístico-visuais e literárias que partem da possibilidade de se ver em tais obras um 

suposto ‘conteúdo’ que pudesse ser destacado de uma suposta ‘forma’, busca, na história, situações 

que poderiam ter inspirado tais práticas abstracionistas e separatistas:   

O fato é que, no mundo ocidental, a consciência e a reflexão sobre arte permaneceram dentro 

dos limites fixados pela teoria grega da arte como mimese ou representação. É em função dessa 

teoria que a arte enquanto tal – acima e além de determinadas obras de arte – se torna 

problemática e deve ser defendida. E é a defesa da arte que gera a estranha concepção segundo 

a qual algo que aprendemos a chamar “forma” é absolutamente distinto de algo que 

aprendemos a chamar “conteúdo”, e a tendência bem-intencionada que torna o conteúdo 

essencial e a forma acessória (Sontag, 1966, p. 4).   

 

Entretanto, surpreendentemente, parece ter sido com base nessa ilusão de possibilidade 

abstracionista e separatista que se constituíram os currículos escolares, sobretudo aqueles 

mobilizadores de cultura matemática que, ao longo de toda a história de nossa escola republicana, 

institucionalizaram a ilusão de se poder ensinar e aprender ‘conhecimentos matemáticos em si’, isto 

                                                
3
 Vemos as práticas escolares de mobilização de outras práticas não escolares como práticas que 

formatam estas últimas enquadrando-as (e reduzindo-as drasticamente) ao esquema dicotômico 
básico “forma/conteúdo”. Parece ser este o modo da “máquina escolar” operar: ela transforma 
uma prática cultural não escolar dissociando-a em “conteúdo” e “forma” e reduzindo-a a apenas 
isso. Por exemplo, um “valor” não tem lugar nesse tipo de transformação; um “valor” evapora ou 
desaparece magicamente. O mesmo ocorre com um propósito, um desejo, um afeto, uma 
motivação, uma dissonância, uma hesitação, um conflito, uma imprevisibilidade, um 
empoderamento assimétrico, etc. 
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é, desconectados de quaisquer práticas culturais que os mobilizassem, e descontextualizados de 

quaisquer campos de atividade humana em que tais práticas se realizam. Por sua vez, como sugere 

Lave, a institucionalização dessa ilusão veio acompanhada de uma ilusão ainda maior, qual seja, a 

de que ao se transmitir ou ensinar ‘conhecimentos’ ou ‘conteúdos matemáticos em si’ - conteúdos 

supostamente abstratos, genéricos e ‘sem forma’, isto é, desenformados ou extraídos de suas 

encenações corporais efetivas –, os estudantes estariam sendo preparados para “transferi-los”, 

“aplica-los” e, mais ainda, aplica-los corretamente e com êxito, em quaisquer contextos ou 

situações não escolares de atividade humana em que são praticados de outras maneiras.  

Mas persiste também, no campo de atividade educativa escolar, uma terceira ilusão, ainda 

mais sutil, que se nutre de e se sobrepõe às duas anteriores, qual seja, a de se recusar a ver as 

práticas escolares de ensino de matemática como modos tipicamente escolares – e apenas escolares 

- de se encenar matemática, recusa esta decorrente de uma outra que consiste em não se ver que 

práticas mobilizadoras de cultura matemática foram e continuam sendo realizadas em diferentes 

contextos não escolares de atividade humana, antes do próprio advento de sua escolarização. 

Assim, os processos de escolarização de práticas não escolares mobilizadoras de cultura 

matemática nada mais fizeram do que eleger certas práticas que vinham sendo encenadas em certos 

contextos socialmente valorizados de atividade humana e, mediante um processo de extração, de 

tais encenações, de um conteúdo abstrato considerado privilegiado, reencená-las de um modo 

tipicamente escolar, isto é, fazendo a elas referência exclusivamente através de encenações verbais 

- orais, escritas e/ou imagéticas - da linguagem. De fato, é a própria Lave que, com base na 

investigação historiográfica conduzida por Patricia Cohen (1982), relativa ao processo de 

constituição da aritmética como uma disciplina escolar na Inglaterra do século XVIII, constata esse 

modo tipicamente escolar de re-encenação disciplinar e abstracionista de práticas cotidianas 

indisciplinares, isto é, ainda não conformadas ao modo escolar tipicamente disciplinar de 

mobilização cultural:  

“O ensino de aritmética foi introduzido nas escolas elementares britânicas, por volta de 1750, e 

trazido para dentro da escola a partir do mercado. O currículo consistia no que Cohen chama 

“matemática concreta” - sistemas de pesos, medidas e seus equivalentes, para diferentes ramos 

do comércio. O comércio fornecia os meios de estruturação para o currículo escolar, 

organizando atividades cotidianas de professores e crianças. [...] Por volta de 1820, o currículo 

de matemática nos Estados Unidos já não se parecia tanto com um levantamento das práticas 

quantitativas do mundo dos ofícios e do comércio, e começou a assumir uma estrutura 

institucionalizada própria (lições de matemática sobre adição, depois subtração, multiplicação e 

regra de três). O currículo já não era mais organizado especificamente em termos mercantis, 

embora ainda estivesse sujeito a controvérsias devido às suas conexões comerciais (Lave, 

2003, p. 99).    

 

 Parece ter sido também com base nesse modo reducionista tipicamente escolar de 

reencenar práticas comerciais valorizadas fora da escola que a Aritmética teria se constituído e 

participado como disciplina escolar tanto da formação de professores da primeira Escola Normal 

do Brasil, durante a fase imperial, quanto da formação de crianças que frequentavam a chamada 
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“Escola de Primeiras Letras”, que funcionava como Escola Anexa à Escola Normal. É isso que 

constata Farias (2014) em sua tese de doutorado denominada “Práticas mobilizadoras de cultura 

aritmética na formação de professores da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro (1868-

1889): ouvindo fantasmas imperiais”.  

Assim, a tipicidade das práticas escolares mobilizadoras de cultura matemática se 

caracteriza e se traduz por um determinado modo abstracionista, reducionista, essencialista e/ou 

estruturalista de se encenar certas práticas culturais não escolares que, em seus respectivos 

contextos de encenação, precisam contemplar propósitos sociais inequívocos e definidos. Num 

primeiro momento, a encenação escolar de um jogo de linguagem (ou prática cultural) não escolar 

o isola e abstrai de quaisquer contextos situados de uso, isto é, de quaisquer contextos de atividade 

humana em que ele efetivamente opera e é jogado significativamente. Ao ignorar os contextos 

situados, essa encenação escolar ignora também, por extensão, valores, propósitos, desejos, 

expectativas, relações de poder, etc. imbricados nas diferentes encenações não escolares situadas 

desse jogo de linguagem. Em seguida, essa encenação escolar reduz esse jogo de linguagem 

abstrato ao conjunto restritamente minimalista de regras que o constituem enquanto um jogo 

estritamente epistêmico e lógico-racional de linguagem, isto é, enquanto um jogo em si, 

exclusivamente dotado de suas próprias regras internas, e que pode ser jogado independentemente 

de quaisquer propósitos externos ao jogo. Finalmente, a encenação escolar agrega, sutilmente, a 

esse ‘jogo de linguagem em si’, valores disciplinadores inerentes a todo projeto político de 

aculturação em massa que define a identidade e os papéis institucionais a serem cumpridos pela 

escola republicana em cada contexto geopolítico situado.     

Tomemos como exemplo o ensino escolar do algoritmo da divisão. Em primeiro lugar, as 

práticas escolares de ensino quase sempre o tomam como um conteúdo em si – isto é, desconectado 

de quaisquer práticas culturais contextualmente situadas de divisão ou partilha de algo partilhável 

que, por alguma razão, fosse requerida -, que precisa ser aprendido para que, supostamente, os 

estudantes possam dar conta das inúmeras situações não escolares em que alguma prática de 

divisão necessite ser realizada. O algoritmo, visto como um conteúdo em si, pode ser visto como 

um ‘jogo de linguagem em si’ e, nesse sentido, realizar corretamente uma divisão significa seguir 

adequadamente as regras desse jogo que orientam as ações corporais no sentido de se contemplar o 

propósito desejado. Pelo fato de ser tal propósito inequívoco, as regras que deverão orientar as 

ações deverão também ser explícitas e, desde que seguidas adequadamente, possibilitarão atingir o 

propósito desejado. Tais regras são aquelas que orientam as práticas de contagem e registro de 

quantidades, bem como a de escrita de números com base em nosso sistema numérico decimal 

posicional. Além delas, há também aquelas que orientam a disposição dos sinais impressos em uma 

folha de papel, do modo como requer o próprio processo de realização de uma divisão através do 

algoritmo usual. É claro que essa disposição poderia ser diferente, e caso o fosse, regras diferentes 

deveriam ser explicitadas e seguidas. Há, finalmente, aquelas regras que explicitam o tipo de 
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divisão que o algoritmo usual de divisão realiza: divisão de uma quantidade em partes iguais, com 

o menor resto possível e com ou sem quebra dos objetos que estão sendo partilhados. Numa 

perspectiva wittgensteiniana, desde que seguidas adequadamente, tais regras deverão conduzir 

inequivocamente ao resultado correto. Isso não significa, porém, que não se possa aprender a 

realizar mecanicamente uma divisão, pelo algoritmo usual, isto é, que não se possa aprender a 

seguir adequadamente regras e se chegar ao resultado correto almejado, sem se estar ciente do 

modo como elas, combinadas, sempre produzem inequivocamente o resultado correto. Em outras 

palavras, pode-se aprender a dividir corretamente sem se saber justificar o procedimento. Se isso é 

pedagogicamente desejável, constitui uma discussão de outra natureza. O que importa, sob uma 

perspectiva wittgensteiniana, é distinguir uma coisa de outra, isto é, estar ciente de que realizar uma 

divisão particular, pelo algoritmo da divisão, é participar de um jogo de linguagem diferente 

daquele que justifica localmente o modo como as regras operam, naquele caso particular, para 

produzirem o resultado com correção. Estaríamos participando de outro jogo de linguagem, bem 

diferente, caso desejássemos fornecer uma prova genérica da ‘correção’ ou ‘validade’ da 

proposição relativa ao algoritmo da divisão euclidiana
4
, quaisquer que fossem as quantidades 

inteiras envolvidas nessa divisão. Outra distinção se faz ainda necessária: a de que saber dividir 

usando uma calculadora eletrônica, mas em conformidade às regras do algoritmo usual da divisão, 

significa apenas que se sabe usar uma calculadora eletrônica para se realizar uma divisão usual e, 

portanto, que se sabe jogar um jogo de linguagem diferente daquele que nos habilita a realizar uma 

divisão, com papel e lápis, pelo algoritmo usual. Importa ainda destacar que, sob uma perspectiva 

wittgensteiniana da aprendizagem, aprender a jogar qualquer um desses ‘jogos de divisão’ não 

constitui uma condição necessária para se aprender a jogar qualquer um dos outros e que se pode 

também aprender a jogar mecanicamente qualquer um deles. Por exemplo, podemos aprender a 

dividir em uma calculadora eletrônica, sem que seja necessário aprender as regras que orientam a 

realização do algoritmo da divisão e sem que seja necessário aprender como um artefato eletrônico 

teria sido projetado e produzido de modo a aplicar tais regras, com correção, para qualquer caso de 

divisão, do mesmo modo como uma criança pode aprender a falar a sua língua nativa sem 

necessitar aprender (ou estar ciente de que segue) as regras de combinação de sons de um sistema 

linguístico, para se comunicar, com sentido, com a comunidade de falantes daquela língua. A 

aprendizagem de nenhum desses ‘jogos escolares de divisão’ precisa ser vista como um pré-

requisito necessário para a aprendizagem de qualquer outro, mas também não impede (e nem 

necessariamente facilita) a aprendizagem de qualquer outro, ainda que esses jogos possam 

apresentar, entre si, “semelhanças de família”. Nesse sentido, em uma perspectiva wittgensteiniana 

                                                
4
 O teorema relativo à divisão euclidiana pode ser assim enunciado: “Dados dois números a e b, 

com a  b ambos naturais (a, b  N), existem outros dois únicos números também naturais q  N 

e r  N, q chamado de quociente e r de resto, tais que vale a seguinte igualdade: b = aq + r, com  r 

 a.  
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da aprendizagem, a constatação de Lave de não transferência de aprendizagens poderia também 

aplicar-se para os próprios jogos tipicamente escolares de linguagem.  

Atravessemos, porém, os muros que cercam a escola a fim de examinarmos como a divisão 

é praticada em outros contextos de atividade humana. Uma primeira crença que precisa ser 

desconstruída é que, se não aprendermos o algoritmo da divisão do modo como é ensinado na 

escola estaríamos impedidos de praticar a divisão em outros contextos de atividade. Um 

trabalhador de uma granja que precisa colocar uma grande quantidade de ovos em embalagens que 

comportam uma dúzia de ovos realiza essa distribuição sem qualquer problema, sem mesmo 

necessitar saber a quantidade de ovos que deverá ser embalada. E mesmo que soubesse, não faria 

sentido dividir previamente essa quantidade por 12, pois isso em nada amenizaria o seu trabalho. E 

mesmo que quisesse estimar a quantidade de embalagens que seria necessária para comportar todos 

os ovos a serem distribuídos, poderia fazê-lo sem necessariamente recorrer ao algoritmo, mas 

acionando um recurso baseado na proporcionalidade, semelhante àquele utilizado pelos antigos 

egípcios, que transformavam uma divisão qualquer em multiplicações reiteradas do divisor por 2. 

Mas falar assim, como estamos falando, da prática de distribuição de ovos em embalagens mais 

parece um problema escolar artificialmente montado para “justificar” a aprendizagem do algoritmo 

da divisão na escola, uma vez que essa prática está muito afastada dos modos como a divisão é 

diversa e efetivamente praticada, na atualidade, em diferentes contextos do campo granjeiro de 

atividade. Adentremos, então, na granja Goretti Hensel localizada no pequeno município gaúcho de 

Salvador do Sul
5
:  

A produtora Goretti Hensel cuida sozinha de mais de 13 mil galinhas. Ela recolhe, por dia, 

mais de 10 mil ovos. Cerca de 40 mil ovos ficam acumulados, na espera do caminhão, que vem 

geralmente duas vezes por semana, indo direto para a indústria. E a equipe foi para lá também. 

Já na empresa, é preciso se adequar às normas de higiene. É preciso colocar roupa especial para 

entrar na área de produção. Máquinas e funcionárias treinadas fazem a limpeza e a 

classificação. E tem um detalhe importante: de quase 2,5 milhões de ovos, a metade vai para 

fora do país. Os ovos que vão para o Oriente Médio precisam ter a data de validade impressa 

em cada unidade. Uma máquina especial resolve mais esta exigência dos compradores. O 

desafio também é garantir que nada se quebre. A máquina posiciona o ovo com a ponta para 

baixo. Esse é o sentido que deve permanecer o ovo. Isso por uma questão de resistência – 

explica o supervisor de produção da empresa, Romeu Recktenwalt. Tudo que a gente tem que 

pensar aqui é que esse produto vai ser transportado para São Paulo e Rio de Janeiro. São 20 

horas em estradas não tão boas. Fora isso, tem a exportação, em que o produto vai ficar em 

trânsito por 45 dias – diz o gerente de exportação da Naturovos, Anderson Müller Herbet. As 

caixas de exportação precisam ter muita resistência pelo tempo que passam em trânsito – 

completa. O produto é perecível, por isso o estoque é pequeno. Equivale a apenas um dia de 

produção. Não demora muito para o contêiner estar cheio de caixas, pronto para pegar a 

estrada, rumo às distribuidoras no centro do país ou rumo aos portos. O que para nós é sempre 

muito complicado é prestar atenção nos serviços marítimos, quanto tempo este transporte vai 

levar, para chegar no Oriente com menos de 45 dias de prazo de validade. Com relação à 

África, as rotas marítimas são muito limitadas – diz Anderson. 

                                                
5
 O texto seguinte, que fornece informações acerca das atividades da referida granja foi extraído 

do seguinte site, visitado em 19 de abril de 2014: 
http://sites.ruralbr.com.br/naestrada/2010/11/14/canal-rural-na-estrada-mostra-logistica-de-
producao-e-distribuicao-de-ovos/ 
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Como se observa, em contextos do campo granjeiro de atividade, há muitas outras ‘regras 

não escolares’ que devem ser levadas em consideração para se praticar a divisão dos ovos em 

embalagens, das embalagens em outros compartimentos que evitem a quebra dos ovos, desses 

compartimentos em containers a serem enviados a diferentes regiões de um mesmo país e a 

diferentes países. Assim, quanto mais nos adentrássemos nas especificidades situadas das regras 

que orientam os diferentes modos como os trabalhadores praticam variada e diversamente a divisão 

no campo granjeiro, dificilmente iríamos nos deparar com qualquer deles realizando uma divisão 

em conformidade ao algoritmo escolar, ainda que o jogo de linguagem da divisão em partes iguais, 

sem quebra e com o menor resto possível tenha sido corporalmente encenado por alguns deles e/ou 

por máquinas devidamente projetadas para realizar tal tarefa mecânica com rapidez e correção.  

Saiamos da forma de vida granjeira, adentremos no campo de atividade empresarial e 

investiguemos como os sócios de uma empresa dividem o lucro líquido
6
, com o propósito de 

informarmo-nos acerca do papel que o algoritmo escolar da divisão poderia, eventualmente, 

desempenhar nessa divisão do lucro:  

O lucro de uma empresa normalmente é distribuído na proporção da participação do sócio no 

capital social. Entretanto, o contrato social da empresa poderá estabelecer uma outra forma de 

distribuição do lucro líquido entre os sócios, desde que essa distribuição não seja de 100% para 

apenas um dos sócios da empresa. Como o lucro líquido gera um aumento do capital de giro 

próprio, ele deverá ser distribuído aos sócios de forma que não provoque falta de capital de 

giro – assim, a empresa poderá desenvolver os seus negócios futuros.  A distribuição do lucro 

aos sócios é isenta do Imposto de Renda da Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária, 

conforme prevê a legislação tributária. A distribuição de lucro aos sócios das empresas que 

optaram pelo Simples Federal é realizada com os mesmos benefícios. O Fisco Federal e o 

INSS exigem a comprovação do lucro distribuído aos sócios por meio da escrituração contábil. 

Não existe lei que obrigue a distribuição de lucro entre os funcionários, embora a Lei n° 

10.101, regule a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como 

instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.  

 

De modo análogo ao exemplo anterior, observamos que as regras constitutivas do jogo de 

linguagem que orientam a prática de divisão do lucro líquido de uma empresa entre os seus sócios 

diferem daquelas que orientam o algoritmo escolar da divisão. Investiguemos, então, qual poderia 

ser a participação do algoritmo escolar da divisão no seguinte problema relativo à divisão de 

imóveis entre herdeiros, remetido por uma pessoa ao planejador financeiro Marcelo Henrique de 

Brito
7
:  

Minha avó está com 85 anos, é viúva e possui a casa onde mora e mais alguns terrenos. É 

interessante fazer a sucessão enquanto ela ainda está viva ao invés de esperar a sua morte e 

fazer o inventário? Meu pai tem dois irmãos que também são herdeiros, como eles podem 

                                                
6
O texto seguinte que esclarece essa questão foi extraído do seguinte site, visitado em 19 de abril de 2014:  

http://www.sebrae.com.br/momento/quero-melhorar-minha-empresa/entenda-os-caminhos/socios-

empresariais/bia-351-distribuicao-de-lucros/BIA_351.  
7
 Tanto a pergunta quanto o aconselhamento foram extraídos do seguinte site, visitado em 19 de 

abril de 2014: http://www.ibcpf.org.br/PlanejamentoFinanceiro/Artigo/164.  

http://www.sebrae.com.br/momento/quero-melhorar-minha-empresa/entenda-os-caminhos/socios-empresariais/bia-351-distribuicao-de-lucros/BIA_351
http://www.sebrae.com.br/momento/quero-melhorar-minha-empresa/entenda-os-caminhos/socios-empresariais/bia-351-distribuicao-de-lucros/BIA_351
http://www.ibcpf.org.br/PlanejamentoFinanceiro/Artigo/164


V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

resolver a questão dos valores diferentes entre os imóveis? Quais impostos incidem sobre esses 

eventos?    

 

Segue parte da resposta fornecida pelo planejador financeiro em seu aconselhamento jurídico:  

A fim de se esquivar de um testamento e eliminar um inventário, cuja duração pode ser longa e 

indeterminada, além de acarretar gastos com advogados e custas judiciais, existe a alternativa 

da doação, em geral com reserva de usufruto, o que permitiria à sua avó viúva usar e fruir cada 

imóvel enquanto viver, ficando os donatários com a chamada "nua propriedade". Sua avó 

poderá ainda transferir os imóveis impondo condições: impenhorabilidade (o imóvel não 

poderá ser dado em garantia de pagamentos futuros a credores), incomunicabilidade (nenhum 

cônjuge dos donatários fará jus ao imóvel em caso de separação), reversão (ocorrendo o 

falecimento de um donatário, o imóvel reverte em favor do doador, não sendo herdado pelos 

sucessores do donatário falecido) e inalienabilidade temporária ou vitalícia (o imóvel não 

poderá ser vendido ou transferido pelos donatários). E mais, para evitar discussões sobre a 

avaliação e o potencial de valorização de cada imóvel até o fim do usufruto, é possível repartir 

igualmente a "nua propriedade" de cada imóvel entre seu pai e seus dois tios, considerando os 

três irmãos como os únicos herdeiros necessários, conforme definido pela legislação brasileira. 

Acontece que os donatários poderão se arrepender do vínculo estabelecido, denominado 

"condomínio", por virem a ter interesses e expectativas distintas sobre o que fazer com cada 

imóvel, nomeadamente quanto aos valores e às ocasiões para locação ou venda, após o 

falecimento do doador. 

 

Também para este caso, observa-se que as regras constitutivas do jogo de linguagem que 

orientam a prática de divisão de imóveis entre herdeiros diferem completamente das envolvidas no 

algoritmo escolar da divisão, variando não só devido de acordo com o contexto jurídico que regula 

a divisão, como também, para o caso específico situado da “viúva de 85 anos que a casa onde mora 

e mais alguns terrenos”.  

Após todos esses exemplos que reforçam a constatação de Lave de não transferência de 

aprendizagens, não estamos querendo sugerir que o algoritmo usual de divisão não deva ser 

ensinado na escola, ou mesmo, que ele não possa estar presente e se mostre útil em muitas formas 

de se praticar a divisão em contextos não escolares. Não se trata também de duvidar de que se pode 

aprender a praticar cálculos aritméticos escritos ou mentais na escola ou fora dela. Mais ainda, não 

se trata de duvidar de que aprendizagem ocorre em todos os contextos desde o momento em que 

nascemos. Mas se a aprendizagem não se constitui num problema, devemos perguntar por que, na 

escola, ela é vista como “o” problema: por que, nela, a maior parte das crianças e jovens fracassam 

em aprender, ou então, não se mostram minimamente envolvidos, dispostos ou interessados em 

aprender o que a escola lhes quer ensinar? Talvez, porque os contextos escolares sejam 

politicamente instituídos como espaços intencionais de ensino unificado e aprendizagem 

obrigatória nos quais os modos como as práticas educativas são encenadas se mostram, na maior 

parte das vezes, radicalmente distintas das de outros contextos. Isso porque, na escola, as práticas 

de ensino são exclusivamente remissivas e referenciais, isto é, práticas de conversação, de leitura e 

de escrita que mobilizam outras práticas que não podem ser efetivamente realizadas na escola, 

senão através de simulações artificiais.  

Então, o que estamos querendo sugerir com esses exemplos é que os estudantes poderiam 

ser melhor preparados para os desafios e conflitos a que estão ou deverão estar expostos em 
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diferentes formas de vida comunitárias, bem como para entenderem, situarem-se e modificarem as 

relações assimétricas de força e poder que perpassam todas essas formas de vida, caso tivessem a 

oportunidade de, na escola, em vez de ficarem sendo exaustivamente exercitados em um modo 

único, abstrato e genérico de se praticar a divisão, poderem também entender, significar e 

problematizar modos diversos de se praticar a divisão em diferentes contextos de atividade 

humana. Esta seria uma maneira positiva de uma perspectiva wittgensteiniana levar 

pedagogicamente a sério a constatação da não transferência de aprendizagens de Lave. Maneira 

esta que, em vez de persistir na busca de novas formas de ensino de toda uma infindável cadeia fixa 

e hierárquica de conteúdos conceituais essencialistas e unissêmicos, sucessivamente dispostos nos 

degraus de uma escada supostamente sólida, mas que, por não ter sido projetada por qualquer 

forma não escolar de vida, não encontra ganchos de apoio nem no chão e nem no céu (Rorty, 

1988), propõe abrir de tal maneira o currículo escolar de matemática a ponto de se lançar pela 

janela – para bem longe dos muros da escola - não só a própria matemática configurada como 

disciplina, mas todas as disciplinas configuradas conjuntos organizados de “conteúdos em si”. 

Após abandonar todas as escadas
8
, a escola poderia vir a adquirir fisionomias distintas conforme 

diferentes projetos políticos que possam vir a orientá-la. O que consigo visualizar, nesse amplo 

horizonte de possibilidades, é que ela possa vir a se constituir como um espaço de vivência 

comunitária em que professores, crianças e jovens se proponham a levar coletivamente à 

problematização terapêutico-gramatical wittgensteiniana um conjunto aberto, diversificado e 

heterogêneo de práticas culturais indisciplinares que efetivamente são realizadas em diferentes 

contextos não escolares de atividade humana. Mas, para isso, é preciso que a própria noção de 

“disciplina escolar” seja submetida a uma terapia gramatical, com o propósito de se investigar 

formas diversas de se operar a desconstrução de currículos dietéticos unilaterais compostos por 

imagens fixas, visões exclusivistas e significados únicos.  

A passagem que estamos sugerindo de um currículo escolar disciplinarmente organizado 

para outro de natureza indisciplinar (Moita Lopes, 2006; Miguel & Vilela & Moura, 2010) não é 

uma passagem que apagaria as distinções e tipificações disciplinares, em nome da defesa de uma 

mobilização generalista, difusa e arbitrária de práticas culturais indistintas que, com base em algum 

critério considerado pertinente, não poderiam ser distinguidas. Ao contrário, tal passagem quer 

sugerir uma radicalização das distinções entre práticas que, no limite (se limite houver), afirmaria o 

caráter idiossincrático, singular e situado de toda e qualquer prática, isto é, de todo e qualquer jogo 

de linguagem. Pensamos que, uma vez mais, Wittgenstein nos permite caminhar nessa direção:  

                                                
8
 Alusão (e adesão) às características da atitude terapêutica de que se reveste a atividade 

investigativa filosófica de Wittgenstein, bem como a sua atitude ético-política perante a vida: “Cada 
uma das frases que escrevo procura exprimir tudo, isto é, a mesma coisa repetidas vezes; é como 
se elas fossem simplesmente visões de um mesmo objeto, obtidas de ângulos diferentes.  Poderia 
dizer: se o lugar a que pretendo chegar só se pudesse alcançar por meio de uma escada, 
desistiria de tentar lá chegar. Pois o lugar a que de fato tenho de chegar é um lugar em que já me 
devo encontrar. Tudo aquilo que se pode alcançar com uma escada não me interessa” 
(Wittgenstein, 2000, p. 21).  
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Chamaremos aos sistemas de comunicação [...] “jogos de linguagem”. Eles são mais ou menos 

semelhantes ao que na linguagem comum chamamos jogos
9
. É por meio desses jogos que a 

língua materna é ensinada às crianças e aqui eles têm o mesmo carácter divertido dos jogos. 

Não consideramos, contudo, os jogos de linguagem como partes incompletas de uma 

linguagem, mas como linguagens completas em si mesmas, como sistemas completos da 

comunicação humana [...]. Quando o jovem, ou o adulto, aprende o que se poderia chamar 

linguagens técnicas especiais, por exemplo, o uso de tabelas, a geometria descritiva, o 

simbolismo químico, etc., aprende outros jogos de linguagem. (Wittgenstein, 1969, p. 81; 

Wittgenstein, 1992b, p. 14). 

 

Nessa perspectiva, por transcorrerem de um modo radicalmente situado, todos os jogos de 

linguagem são distintos entre si, ainda que possam manter semelhanças de família. É, então, nesse 

sentido de uma radicalização das distinções entre práticas vistas como jogos situados e 

idiossincráticos de linguagem e, cada uma delas, como uma linguagem completa que se orienta a 

nossa proposição de revisão da educação escolar. E caso ainda queiramos ver, nessa revisão, um 

lugar para algo que ainda poderia se assemelhar com o que temos denominado “educação 

matemática”, esse algo, numa perspectiva wittgensteiniana, seria um conjunto de jogos situados e 

idiossincráticos de linguagem cujas gramáticas são projetadas para orientar ações de seres ou 

artefatos humanos no sentido de se contemplar propósitos sociais inequívocos ou não ambíguos, 

sejam tais propósitos eticamente contestáveis ou não. Por exemplo, um artefato cultural como o 

GPS foi inicialmente projetado, no contexto da guerra entre EUA e Iraque, para que bombas 

pudessem atingir inequivocamente os alvos visados, independentemente da visibilidade ou não do 

alvo e das condições meteorológicas das ‘ocasiões de bombardeio’. É claro que, com base em tal 

propósito inequívoco, o projeto e construção de um GPS foram conduzidos a partir de um conjunto 

de regras de um jogo de linguagem que pudessem se mostrar adequadas a tal propósito.   

Mas a passagem que estamos sugerindo de um currículo disciplinar baseado em conteúdos 

para um indisciplinar baseado em práticas radicalmente situadas não propõe o abandono da ideia de 

generalização em nome de uma supervalorização do caráter situado das práticas, mas sugere que a 

própria noção de generalização seja vista não como uma “operação mental” ou um “procedimento 

metodológico” bom ou útil em si, mas sim, também ela, como uma prática cultural que assume 

significados, relevância e conotações políticas diversas em função dos jogos de linguagem de que 

participa e dos diferentes contextos de atividade em que é praticada e, portanto, como uma prática a 

ser submetida à terapia como outra qualquer, seja ela vista como “científica” ou não. Desse modo, 

tal passagem do disciplinar para o indisciplinar sugere uma substituição das distinções 

                                                
9
 No seu prefácio à primeira tradução para a língua inglesa do The Blue and Brown Books, RR 

chama a atenção para o fato de que “quando o Livro Castanho fala de diferentes jogos de 
linguagem como “sistemas de comunicação”, não se trata simplesmente de notações diferentes. 
Introduz-se, assim uma noção de compreensão, e da relação entre compreensão e linguagem, 
que não tem qualquer realce no Livro Azul. Wittgenstein insiste, por exemplo, no Livro Castanho, 
no fato de a “compreensão” não ser uma coisa única; ela é de espécies tão diferentes quanto os 
próprios jogos de linguagem. Poderíamos daí concluir que, quando imaginamos diferentes jogos 
de linguagem, não estamos a imaginar partes ou partes possíveis de um sistema geral da 
linguagem” (Wittgenstein, 1962, p. vii ;Wittgenstein, 1992a, p.14).  



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

disciplinares, baseadas em critérios e hierarquias conceituais, por distinções indisciplinares, 

baseadas em critérios normativos que caracterizam as gramáticas dos diferentes jogos de 

linguagem, bem como em critérios praxiológicos que caracterizam as formas de organização dos 

diferentes campos de atividade humana em que tais jogos transcorrem. Nas Investigações, 

Wittgenstein não fala em jogos de linguagem de um único modo, o que seria de se esperar. Além 

dos próprios exemplos de jogos de linguagem, há também uma recorrência persistente em um 

“elucidar”, através de exemplos analógicos - mas sem jamais congelar em uma definição - com o 

que poderia se assemelhar um jogo, ora com uma composição cênico-corporal da prática oral da 

linguagem nativa com outras ações corporais (Wittgenstein, 1979, IF-7), ora com a materialidade 

arquitetônica heterogeneamente compósita e em constante transformação de uma cidade antiga 

(Wittgenstein, 1979, IF-18). Há, portanto, uma maneira positiva pela qual uma perspectiva 

wittgensteiniana ajuda a levar politicamente a sério a constatação da não transferência de 

aprendizagens: ampliando, mas sem limitar a ampliação, os significados da palavra “matemática”, 

abrindo a matemática para outras formas de vida que não simplesmente aquela na qual vive e 

trabalha a comunidade de matemáticos profissionais e rasgando o véu disciplinar que enlaça 

rigidamente o modo único da matemática estar presente na escola. Essa possibilidade de ampliação 

de usos da palavra matemática não pretende se constituir numa nova definição de matemática, mas 

apenas colocar-se como um modo politicamente consequente de desafiar o poder colonizador e 

excludente, bem como o papel ideológico reforçador das desigualdades sociais que vem 

desempenhando a educação escolar republicana contemporânea, de cunho liberal-meritocrático, 

desde o momento da instituição dos sistemas nacionais de educação, em nome do propósito 

político, visto como ‘conveniente’, de formação do homem dito ‘civilizado’. Decorridos mais de 

100 anos de escolarização liberal republicana, ‘convém’, então, perguntar: será a educação 

(matemática) um problema para a escola ou será a escola um problema para a educação 

(matemática)?  

 

Referências bibliográficas 

 

BORGES, Alberto C. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol 1. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.  

FARIAS, Kátia S. C. dos Santos. Práticas mobilizadoras de cultura aritmética na formação de professores 

da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro (1868-1889): ouvindo fantasmas imperiais. Campinas 

(SP): Tese de Doutorado. Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

2014.  

GEBAUER, G. O pensamento antropológico de Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2013.   

LAVE, Jean. Cognition in Pratice: Mind, Mathematics and culture in everyday life. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. 

LAVE, Jean. A selvageria da mente domesticada. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 46, 1996. 

LAVE, Jean; CHAIKLIN, Seth (Eds.). Understanding practice: perspectives on activity and context. New 

York: Cambridge University Press, 2006. 

LINS, Rômulo. O Modelo Teórico dos Campos Semânticos. Dynamis, v.2, n.27, p. 29-39, 1994.  

LINS, R. & GIMENES, J. Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o Século XXI. Campinas: Papirus, 

1997.  



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

MIGUEL. A.; VILELA, D. S.; MOURA, A. R. L. de. Desconstruindo a matemática escolar sob uma 

perspectiva pós-metafísica de educação. Zetetiké, Campinas, v. 18, número temático, 2010, p. 129-206. 

MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Lingüística aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 

RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

SCHATZKI, Theodore R. Social practices: a Wittgensteinian approach to human activity and the social. 

New York: Cambridge University Press. 1996. 

SCHATZKI, Theodore R. Practice mind-ed orders. In: Schatzki; Knorr-Cetina; von Savigny (Eds.). The 

practice turn in contemporary theory, p. 50-63. London, New York: Routledge, 2001.  

SONTAG, Susan. Against interpretation and other essays. New York: Picador, 1966. 

WALKERDINE, V. Diferença, cognição e educação matemática. In Knijnik, G.; Wanderer, F.; Oliveira C. 

J. (Eds.), Etnomatemática, Currículo e Formação de Professores. Santa Cruz do Sul:EDUNISC, 2004. 

WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 1979.  

WITTGENSTEIN, L. The blue and brown books. Second Edition. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell 

Publishers Ltd, 1962.  

WITTGENSTEIN, L. O livro azul. Lisboa: Edições 70, 1992a. 

WITTGENSTEIN, L. O livro castanho. Lisboa: Edições 70, 1992b.  

WITTGENSTEIN, L. Cultura e valor. Lisboa: Edições 70, 2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 


