
UMA PROPOSTA DE AÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR ENVOLVENDO MATEMÁTICA E
FILOSOFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Vanessa da Silva Alves[1]

Elisana Ribeiro da Silva[2]

Eixo Temático 20: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza.

Resumo

O presente artigo consiste em um relato de uma experiência didática de cunho interdisciplinar,
fundamentada na teoria de Vygotsky e intitulada Projeto Filosofando na Matemática. Este projeto foi
desenvolvido em uma escola municipal localizada no Povoado de Santa Luzia, em Barra de Santo Antônio,
em Alagoas e teve como participantes os professores de Matemática e de Filosofia e os alunos do 6° ao 9°
ano. Os alunos estudaram a vida e as contribuições matemáticas e filosóficas de Pitágoras de Samos,
Tales de Mileto, Isaac Newton e Leibniz. Ao final observou-se que os alunos conseguiram se apropriar de
conceitos matemáticos e filosóficos de modo interdisciplinar, compreendendo que tais conceitos surgiram a
partir das necessidades cotidianas dos indivíduos e que uma ciência sofreu influência da outra.

Palavras – chaves: ensino de matemática - ensino de filosofia - interdisciplinaridade.

Abstract

This article consists of a report of an interdisciplinary nature of teaching experience, based on the theory
of Vygotsky and titled Project Philosophizing in Mathematics. This project was developed on a public school
located in the town of Santa Luzia, in Barra de Santo Antônio, Alagoas and the participants were teachers
of Mathematics and Philosophy and students from the 6th to 9th grade. The students studied the life and
philosophical and mathematical contributions of Pythagoras of Samos Thales, Isaac Newton and Leibniz. At
the end it was observed that the students were able to appropriate mathematical and philosophical
concepts in an interdisciplinary approach, including such concepts emerged from the everyday needs of
individuals and that a science influenced the other.

Keywords: mathematics education - teaching philosophy - interdisciplinarity.

Apresentação

Este artigo foi desenvolvido a partir das considerações de uma experiência didática, o projeto Filosofando
na Matemática, desenvolvida pelos professores de Matemática e de Filosofia de uma escola da rede pública
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municipal de ensino de ensino.

Diante da preocupação com a aprendizagem dos conceitos matemáticos, propõe-se que os mesmos sejam
abordados de modo que o aluno possa perceber seu significado e a aplicabilidade na vida cotidiana,
fazendo uma ponte entre os conhecimentos científicos (aqueles aprendidos na escola) e os conhecimentos
espontâneos (aqueles aprendidos por meio da interação com outros sujeitos).

Dessa forma, pensou-se numa abordagem de ensino dos conhecimentos matemáticos de modo
interdisciplinar, integrando os conceitos de Matemática aos conceitos de Filosofia, surgindo assim o projeto
intitulado Filosofando na Matemática.

Este projeto foi desenvolvido em uma escola da rede pública localizada no povoado Santa Luzia, na Barra
de Santo Antônio, em Alagoas, e contou com a participação dos professores de Matemática e de Filosofia,
e dos alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental da mesma.

O projeto teve por objetivo o ensino de conceitos matemáticos e filosóficos por meio da vida e das obras
matemáticas e filosóficas dos filósofos Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, Leibniz e Isaac Newton.

Os conceitos de interdisciplinaridade e a teoria de Vygotsky, por meio da medição pedagógica, interação,
zona de desenvolvimento proximal, instrumentos e signos, fundamentaram todo o projeto, de modo que
os alunos foram seres ativos e participaram de todas as etapas de desenvolvimento do mesmo, desde a
coleta de dados até a elaboração dos materiais didáticos e das experiências matemáticas e físico-químicas,
realizadas em conformidade com a teoria de cada filósofo estudado.

Como o projeto foi realizado

O projeto Filosofando na Matemática foi motivado pela preocupação das autoras com a aprendizagem dos
alunos em relação aos conceitos matemáticos e filosóficos. Dessa forma, pensou-se em desenvolver numa
escola da rede pública municipal, localizada no município de Barra de Santo Antônio, em Alagoas, uma
atividade pedagógica que motivassem os alunos a participarem do processo de ensino-aprendizagem e
que despertasse o interesse pelos conhecimentos matemático e filosófico.

O objetivo geral desse projeto foi analisar as diferentes relações entre as teorias filosóficas e a
matemática. E Os objetivos específicos são: mostrar a importância de relacionar teoria e prática entre
Filosofia e Matemática; analisar as teorias filosóficas dentro das interpretações científicas no mundo atual
relacionando-as à Matemática e vice-versa; compreender os paradigmas construídos pelos filósofos que
produziram conhecimentos matemáticos.

Todos os alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, participaram de todas as seguintes etapas do
projeto: 1) levantamento bibliográfico; 2) grupos de estudo; 3) oficinas de aprendizagem e construção de
materiais didático-pedagógicos; 4) oficinas para elaboração de experiências físico-químicas e
matemáticas; 5) culminância do projeto Filosofando na Matemática.

O projeto foi desenvolvido segundo as teorias matemáticas e filosóficas dos filósofos Pitágoras de Samos,
Tales de Mileto, Leibniz e Isaac Newton.

Inicialmente, os professores de Matemática e de Filosofia distribuíram entre as turmas os temas a serem
estudados. Os alunos do 6º ano ficaram com a incumbência de estudar o filósofo Pitágoras de Samos; os
alunos do 7º ano ficaram responsáveis por estudar o filósofo Tales de Mileto; os do 8º ano ficaram com
Leibniz e os do 9º com Isaac Newton, foram quatro turmas no total. Cada turma desenvolveu o trabalho
sobre o respectivo filósofo e ao final apresentou os resultados do estudo realizado para os demais alunos
da escola por meio de uma exposição intitulada “Corredor do conhecimento do projeto Filosofando na
Matemática”.
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Na etapa 1, levantamento bibliográfico, os alunos de cada turma foram informados sobre o filósofo que
deveriam estudar e iniciaram a pesquisa sobre a vida e as obras matemáticas e filosóficas do mesmo. Os
alunos, segundo as orientações dos professores envolvidos no projeto, frequentaram lan houses, leram
artigos sugeridos, sistematizaram e sintetizaram os conceitos estudados. Nessa etapa os alunos
precisaram entender, com a mediação dos professores e a interação promovida entre eles e os
professores, as contribuições filosóficas e matemáticas do respectivo filósofo estudado e a aplicação das
mesmas na atualidade.

Na etapa 2, grupos de estudo, os alunos e os professores analisaram como poderiam apresentar as
contribuições do respectivo filósofo da turma para os demais colegas. Nessa etapa foram especuladas as
experiências físico-químicas ligadas à teoria filosófica e a demonstração e apresentação dos conceitos
matemáticos relacionados ao filósofo estudado.

Na etapa 3, oficinas de aprendizagem e construção de materiais didático-pedagógicos, os alunos foram
convidados pelos professores para participarem, tanto no horário da aula quanto em horário contrário ao
da aula de Matemática ou de Filosofia, de oficinas de aprendizagem para confeccionarem cartazes,
desenhos, baners, apresentações em Power-point e registros fotográficos a serem utilizados na
culminância do projeto, por meio dos quais explicaram aos demais colegas os conceitos matemáticos e
filosóficos compreendidos.

Na etapa 4, oficinas para elaboração de experiências físico-químicas e matemáticas, os alunos de cada
turma, sob a orientação dos professores de Matemática e de Filosofia, pesquisaram, elaboraram e
ensaiaram experiências físico-químicas relacionadas à teoria filosófica do filósofo estudado e elaboraram
material concreto e manipulativo para a demonstração de conceitos matemáticos, tais como o Teorema de
Pitágoras, o Teorema de Tales, os números binários, dentre outros a serem explicados na análise do
projeto.

A etapa 5, culminância do projeto Filosofando na Matemática, consistiu no momento designado para a
exposição dos trabalhos desenvolvidos durante todas as etapas anteriores do mencionado projeto. Nessa
etapa, cada turma apresentou os conceitos compreendidos para os demais alunos da escola. Para tanto,
criou-se uma exposição intitulada “Corredor do conhecimento do projeto Filosofando na Matemática” na
qual cada sala foi destinada a apresentação de um filósofo e os alunos assistiam as apresentações
desenvolvidas pelos colegas. A exposição foi desenvolvida em uma manhã, das oito horas até o meio dia e
cada turma fez várias apresentações, de cerca de 30 minutos cada, para que todos os alunos pudessem
prestigiar o trabalho uns dos outros. Do início à culminância do projeto decorrem-se 40 dias.

Vale ressaltar que não foi obrigatória a participação dos alunos, participando do projeto apenas aqueles
que quisessem. Porém, as atividades repercutiram de tal maneira que os alunos que inicialmente disseram
não ter interesse optaram, depois, por participarem do projeto e o mesmo valeu uma das notas de um
bimestre para as disciplinas de Matemática e Filosofia.

A interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem

As necessidades da sociedade em suas diversas áreas foram modificadas com o passar do tempo.
Atualmente, necessita-se de profissionais que saibam muito sobre um determinado conhecimento e que
também compreendam razoavelmente sobre outros, ou seja, busca-se profissionais que saibam caminhar
pelas diversas áreas do conhecimento e fazer uma conexão entre os diversos conceitos das mesmas o
que, em outras palavras, é trabalhar de modo interdisciplinar, pois, conforme Frigotto (2008, p.42) “a
questão da interdisciplinaridade se impõe como necessidade e como problema fundamentalmente no plano
material histórico-cultural e no plano epistemológico”.

Frigotto (2008, p. 43) defende que:
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O caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na socialização do
conhecimento no campo das ciências sociais e no campo educativo que se
desenvolve no seu bojo [...] Decorre da própria forma do homem produzir-se
enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.

Para atender a demanda social, a educação também sofreu alterações e o ensino não pode ser visto com
um conjunto de ações pedagógicas isoladas em suas respectivas disciplinas, pois para a formação do
profissional que atenda a necessidade social se faz necessário uma “conversa” entre os diversos conteúdos
de distintas áreas do conhecimento, e uma proposta de ensino que trabalha sob o ângulo desta percepção,
é a interdisciplinaridade.

Falar sobre a interdisciplinaridade não é fácil, pois envolve uma ação pedagógica que deve ser
desenvolvida por vários professores, de distintas áreas do conhecimento, com pensamentos diversos e
isso pode gerar conflitos em relação à ação pedagógica, sendo necessário que todos estejam dispostos a
aceitar o desafio, até mesmo porque a vida cotidiana está exigindo a integração dos conteúdos.

Pombo (2005, p.13) acredita que:

A interdisciplinaridade se deixa pensar, não apenas na sua faceta cognitiva -
sensibilidade à complexidade, capacidade para procurar mecanismos comuns,
atenção a estruturas profundas que possam articular o que aparentemente não é
articulável - mas também em termos de atitude - curiosidade, abertura de
espírito, gosto pela colaboração, pela cooperação, pelo trabalho em comum. Sem
interesse real por aquilo que o outro tem para dizer não se faz
interdisciplinaridade.

Ainda segundo Pombo (2005, p. 5) esses conflitos “tem tudo a ver com a incapacidade que todos temos
para ultrapassar os nossos próprios princípios discursivos, as perspectivas teóricas e os modos de
funcionamento em que treinados, formados, educados”.

Alguns professores não trabalham de modo interdisciplinar porque não aceitam sair da zona de conforto na
qual, em alguns casos, ele sequer planeja mais a aula e assim repete a mesma aula para distintas turmas
em momentos temporais diferentes e cujos conteúdos, principalmente quando se fala em Matemática, não
têm significado para o aluno.

Segundo Pombo (2005, p.05) conceituar interdisciplinaridade é algo complexo e a autora complementa
que:

Passa por reconhecer que, por detrás destas quatro palavras, multi, pluri, inter e
transdisciplinaridade, está uma mesma raiz – a palavra disciplina. Ela está
sempre presente em cada uma delas. O que nos permite concluir que todas elas
tratam de qualquer coisa que tem a ver com as disciplinas. Disciplinas que se
pretendem juntar: multi, pluri, a ideia é a mesma: juntar muitas, pô-las ao lado
uma das outras. Ou então articular, pô-las inter, em inter-relação, estabelecer
entre elas uma acção recíproca. O sufixo trans supõe um ir além, uma
ultrapassagem daquilo que é próprio da disciplina.

Dessa forma Pombo propõe que a interdisciplinaridade busca romper com o ensino no qual cada disciplina
é desenvolvida de modo individualizado, sem integração entre os seus e os conteúdos das demais
disciplinas.
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Conforme Coimbra (2000, p. 65 - 66):

A interdisciplinaridade, doravante, é uma vocação necessária para a Ciência,
como tal [...] A verdadeira Ciência não pára em si; não se contenta com os
objetos particulares de um saber, por mais valioso e indispensável que seja ele
[...] Assim, a verdadeira Ciência internaliza outras formas de conhecimento e
procura processá-las, reduzindo a dispersão da análise mediante a construção da
síntese, minimizando as antinomias entre os saberes em benefício de uma
convergência sempre maior. Este é precisamente o papel da interdisciplinaridade,
que não nasce de geração espontânea, mas resulta de uma construção consciente
do conhecimento e dos saberes. Não é difícil concluir que o saber interdisciplinar
é estritamente científico, possivelmente acrescido de graus a mais de
cientificidade.

Pombo (2005, p. 6) defende que existem vários níveis de aplicação e evolução do processo interdisciplinar
norteador da ação pedagógica, segundo ela:

O primeiro é o nível da justaposição, do paralelismo, em que as várias disciplinas
estão lá, simplesmente ao lado umas das outras, que se tocam mas que não
interagem. Num segundo nível, as disciplinas comunicam umas com as outras,
confrontam e discutem as suas perspectivas, estabelecem entre si uma interação
mais ou menos forte; num terceiro nível, elas ultrapassam as barreiras que as
afastavam, fundem-se numa outra coisa que as transcende a todas.

Conforme a colocação acima, o presente trabalho relata uma experiência que se aproxima do segundo
nível de atuação da interdisciplinaridade, segundo a qual alguns conteúdos das disciplinas de Matemática e
de Filosofia foram desenvolvidos por meio de uma interação na qual proporcionou ao aluno um
entendimento mais completo dos conteúdos dessas disciplinas, entendendo, dessa maneira, que os
mesmos foram desenvolvidos cultural e historicamente para responderem a problemas cotidianos e que os
conteúdos de Matemática sofreram influência dos conteúdos da Filosofia e vice-versa.

A teoria de Vygotsky e suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem

O pesquisador russo Vygotsky formulou uma influente teoria psicológica do desenvolvimento e da
aprendizagem segundo a qual se preocupou com a ação pedagógica e o papel do professor e do aluno no
processo de ensino e aprendizagem. No que diz respeito à aprendizagem, ele propôs o conceito de zona de
desenvolvimento proximal, o qual tem sido de grande relevância nas pesquisas acerca das estratégias
didáticas de ensino em várias áreas do conhecimento humano.

De acordo com Vygotsky (1998), para se compreender o desenvolvimento cognitivo, é necessário que se
estabeleça referência ao contexto social, cultural e histórico. Segundo ele, “as origens das formas
superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo
mantém com o mundo exterior” (VYGOTSKY, 1988, p. 25). Isso vem do fato de Vygotsky acreditar que as
funções psicológicas superiores são formadas por meio da interação entre os indivíduos para a
compreensão do meio, apreendendo assim, o conhecimento histórica e culturalmente construído. A
interação citada acima ocorre de modo dinâmico, isto é, o homem não só é produto de seu meio como
também o transforma: “Suas proposições contemplam a dupla natureza do ser humano, membro de uma
espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural” (OLIVEIRA, 1992, p. 24).

Dentro dessa abordagem, a aprendizagem de crianças se processa nas relações sociais e culturais,

Pág.5/11



historicamente desenvolvidas, de modo que a criança é um ser ativo dentro desse processo e o
conhecimento é estabelecido por meio da interação com o adulto ou outra criança mais experiente, com o
objetivo de compreensão do meio.

A criança depende da interação com o outro para aprender e, consequentemente, desenvolver-se
cognitivamente. Vygotsky acreditava que a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. Então é
porque a criança aprende que ela se desenvolve e não o contrário. É nesse momento em que o outro,
como mediador, assume um papel fundamental no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois se
as ações dos sujeitos não fossem mediadas pelas experiências de outros indivíduos, os mediadores,
sempre se estaria partindo do marco inicial para a realização de determinadas tarefas e o desenvolvimento
caminharia em passos mais estreitos. Segundo a teoria socio-histórica, se forem dadas condições
adequadas a uma criança, ela será capaz de, inicialmente, apreender o que lhe é transmitido, repetindo as
ações dos adultos e, posteriormente, por meio da interação, construir sua própria visão sobre o que foi
observado em seu meio. Este processo no qual o conhecimento parte do meio para o indivíduo, nesta
ordem, é denominado de lei da dupla estimulação, conforme afirma Martins (1997, p. 114), baseado na
teoria de Vygotsky: “tudo que está no sujeito existe antes no social (interpsicologicamente) e quando é
aprendido e modificado pelo sujeito e desenvolvido para a sociedade passa a existir no plano
intrapsicológico (interno ao sujeito)”.

Vygotsky defende que o desenvolvimento está relacionado à aprendizagem, que por sua vez, está
interligada a capacidade de utilização dos signos.

O uso dos signos não é algo tão trivial, pois os signos não são criados por cada sujeito individualmente, e
sim são desenvolvidos histórica e culturalmente, tendo suas significações preestabelecidas pela sociedade
na qual o sujeito está inserido. Para a aprendizagem, quanto à utilização e a significação dos signos,
Vygotsky enfatiza a interação entre os sujeitos e os conhecimentos prévios que cada um adquire antes de
frequentar a escola. O autor acredita que “a aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda
aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história” (VYGOTSKY, 1988, p. 109), isto é, antes de
chegar à escola a criança já aprendeu alguns conceitos advindos da interação com os adultos ao seu redor.
Ela já passou por experiências que a fez ter noção de quantidade e de nomenclaturas, por exemplo. Para
Vygotsky (1988, p.110):

Pela sua importância, este processo de aprendizagem, que se produz antes que a
criança entre na escola, difere do modo essencial do domínio de noções que se
adquirem durante o ensino escolar. Todavia, quando a criança, com as suas
perguntas, consegue apoderar-se dos nomes dos objetos que a rodeiam, já está
inserida numa etapa específica de aprendizagem. Aprendizagem e
desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar,
portanto, mas estão ligados entre si desde os primeiros dias de vida da criança.

No entanto, não se pode afirmar que a aprendizagem pré-escolar sempre será complementada pela
aprendizagem escolar, há momentos em que ambas divergem, mas independentemente desse fato, negar
a existência das mesmas é inaceitável. Vygotsky (2005, p. 135) afirmou que “embora os conceitos
científicos e espontâneos se desenvolvam em direções opostas, os dois processos estão intimamente
relacionados. É preciso que um conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível para que a criança
possa absorver um conceito científico correlato.” Assim, o conhecimento precedente à vida escolar não
deve ser ignorado e sim explorado para que o professor possa por meio da mediação auxiliar a criança a
converter este conhecimento empírico em conhecimento científico, reforçando e aprofundando o
conhecimento prévio da criança ou corrigindo-o no caso do mesmo está incoerente com o conhecimento
científico.

Além disso, recomenda-se que os conceitos sejam abordados em conexão com o cotidiano do aluno,
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sempre que possível. De acordo com a teoria de Vygotsky, os conceitos apenas serão apropriados pelos
sujeitos quando os mesmos aprenderem a fazer uso social dele.

Quando se fala na relação existente entre desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky aponta pelo menos
dois níveis de desenvolvimento da criança: um primeiro, denominado nível de desenvolvimento efetivo (ou
real) e o segundo, chamado nível de desenvolvimento potencial. Ao considerar a existência desses dois
níveis de desenvolvimento da criança, Vygotsky acredita que os processos mentais não são determinados
apenas pelo desenvolvimento biológico de cada criança, pois, se assim ocorresse, todas as crianças
pertencentes a uma mesma faixa etária seriam capazes de desempenhar sempre as mesmas atividades,
independentemente de seu grau de dificuldade. Quando se observa a área educacional, não se teria, por
exemplo, alunos que sempre estudaram em uma mesma escola, com os mesmos professores, tendo
acesso ao mesmo ensino, e apresentando níveis de desempenho na aprendizagem diferentes. Conforme
expressado por Vygotsky (1988, p.111), a partir de uma de suas experiências:

Suponhamos que submetemos a um teste duas crianças, e que estabelecemos
para ambas uma idade mental de sete anos. Mas quando submetemos as
crianças a provas posteriores, sobressaem diferenças substanciais entre elas.
Com o auxílio de perguntas-guia, exemplos e demonstrações, uma criança
resolve facilmente os testes, superando em dois anos o seu nível de
desenvolvimento efetivo, enquanto a outra resolve testes que apenas superam
em meio ano o seu nível de desenvolvimento efetivo.

Com isso, observa-se que há uma diferença entre o que uma criança consegue realizar sozinha e o que ela
consegue realizar com o auxílio de outra pessoa mais experiente, seja um adulto ou outra criança que
adquiriu mais experiência. Dessa forma, a aprendizagem não depende apenas do fator biológico, mas
também da interação com o outro.

O que a criança consegue realizar sozinha é denominado nível de desenvolvimento efetivo (ou real) e o
que ela consegue desenvolver como o auxílio de uma pessoa mais experiente, o mediador, é chamado
nível de desenvolvimento potencial. A dinâmica desse processo é que o que a criança consegue hoje fazer
apenas mediante o auxílio dos adultos pode, depois, ser realizado por ela sozinha. Assim, o que hoje faz
parte do nível de desenvolvimento potencial poderá ser incorporado às estruturas cognitivas da criança e
passar, amanhã, a fazer parte do nível de desenvolvimento efetivo.

A distância entre o nível de desenvolvimento efetivo e o nível de desenvolvimento potencial é denominada
zona de desenvolvimento proximal. De acordo com Moreira (2009, p.21):

A zona de desenvolvimento proximal define as funções que ainda não
amadureceram, mas que estão no processo de maturação. É uma medida do
potencial de aprendizagem; representa a região na qual o desenvolvimento
cognitivo ocorre; é dinâmica e está constantemente mudando.

Dessa forma o ensino apenas será interessante para o processo de desenvolvimento cognitivo do aprendiz
se a ele forem incorporadas novas informações. Ou seja, o professor, como mediador é indispensável no
processo de ensino e aprendizagem, ele deverá identificar o nível de desenvolvimento efetivo do aluno e
buscar criar uma situação em que “diante de situações em que precisa manipular conceitos e realidades
que já conhece, para chegar a saberes até então ignorados, o aluno sugere respostas e chega a resultados
que lhes permitem alcançar novos níveis de conhecimento, informações e raciocínio” (MARTINS, 1997, p.
117). O professor passa a mediar a aprendizagem dos conhecimentos científicos utilizando os
conhecimentos espontâneos dos alunos. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p.63):
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[...] o professor deve organizar seu trabalho de modo que os alunos desenvolvam
a própria capacidade para construir conhecimentos matemáticos e interagir de
forma cooperativa com seus pares, na busca de soluções para problemas,
respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

O papel do professor no processo de ensino e aprendizagem na concepção de Vygotsky é o de mediador.
Isto significa que no decorrer das aulas é necessária a interação com o outro e o professor é quem vai
fazer a vinculação entre o conhecimento pré-escolar do sujeito e o conhecimento científico. Para
compreender melhor como essa mediação ocorre é interessante retomar e aprofundar os conceitos de
instrumento e signo, uma vez que os mesmos são utilizados na mediação.

No processo de ensino e aprendizagem o professor faz uso de instrumentos e de signos para levar o seu
aluno a compreender o significado de algo. De acordo com Moreira (2009, p. 19) “um instrumento é algo
que pode ser usado para fazer alguma coisa; um signo é algo que significa alguma coisa”. O instrumento
pode ser visto como um material concreto, que tem uma utilidade prática. O signo é algo utilizado para
lembrar alguma coisa, está diretamente ligado à cultura do indivíduo, pode ser uma palavra, um gesto,
pode ser um desenho, ou seja, pode ser qualquer coisa que forneça pistas acerca do que se quer
trabalhar. Observa-se que os registros de representação semióticos são os signos que servem para
expressar os objetos matemáticos e o que se apreendeu sobre eles.

A fala é um signo que desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento cognitivo. Pelo uso
da linguagem o aprendiz consegue cada vez mais realizar abstrações e se desligar dos objetos concretos
rumo às abstrações. Assim, a fala é um grande responsável pelo desenvolvimento cognitivo. Moreira
(2009, p. 21) afirma que “a inteligência prática se refere ao uso de instrumentos e a inteligência abstrata
se refere ao uso de signos, dos quais a linguagem é o mais importante para o desenvolvimento cognitivo”.

Portanto, foi norteado pelo conceito de interdisciplinaridade e pelos pontos abordados da teoria
sócio-histórica de Vygotsky, que o presente trabalho foi desenvolvido e, acredita-se que os alunos
envolvidos no mesmo tiveram oportunidades melhores no prosseguimento dos estudos.

Análise do projeto Filosofando na Matemática

Em conformidade com a proposta de interdisciplinaridade e com teoria de Vygotsky, o projeto Filosofando
na Matemática foi desenvolvido. Todos os alunos do 6° ao 9° anos envolvidos, foram seres ativos e
participaram de todas as etapas de desenvolvimento deste projeto sob a orientação, interação e medição
dos professores de Matemática e de Filosofia.

A criação de zonas de desenvolvimento proximal foi considerada desde o momento da proposta do tema
para as turmas, pois os alunos foram convidados a pesquisarem e estudarem sobre temas que, em alguns
casos, só seria vistos em anos de escolaridades posteriores.

Os alunos do 6° ano, por exemplo, estudaram os conceitos matemáticos e filosóficos desenvolvidos por
Pitágoras de Samos. Estudaram o Teorema de Pitágoras (que estudariam somente no 8° ano) e foram
além, fazendo uma demonstração geométrica do mesmo por meio de material concreto e manipulativo
proposto pelos professores de Matemática e confeccionado e apresentado pelos alunos. Na Matemática
eles também apresentaram o pentagrama e seu significado para os Pitagóricos e a tábua das
multiplicações como um instrumento de ensino da multiplicação que pode ser aplicado ainda nos dias
atuais. Os alunos também fizeram um recital com os pensamentos dos Pitagóricos e apresentaram a vida
e obra de Pitágoras de Samos.

Os alunos do 7° ano apresentaram e mostraram a partir de uma experiência utilizando varetas e régua o
Teorema de Tales; assim como a divisão do círculo por meio do diâmetro em duas partes iguais; a
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semelhança de triângulos; mostraram que se considerados um ponto na circunferência e os pontos que
são os extremos do diâmetro, qualquer que seja o ponto inicial escolhido, o triângulo formado é retângulo.
Desenvolveram duas experiências envolvendo a água, uma vez que Tales de Mileto acreditava que a água
era o líquido precioso e apresentaram a vida e obra de Tales de Mileto.

Os alunos do 8° ano pesquisaram, estudaram e apresentaram a vida e as obras de Leibniz, apresentaram
e explicaram os números binários e resolveram algumas questões nas quais eles fizeram a transformação
do número no sistema de base decimal para o sistema de base binária.

Os alunos do 9° ano pesquisaram, estudaram e apresentaram a vida e obra de Isaac Newton e fizeram a
apresentação do Binômio de Newton e de algumas questões envolvendo o Cálculo Infinitesimal. Além
disso, também fizeram apresentações de desafios lógicos matemáticos envolvendo os visitantes e
explicaram a fundamentação matemática dos mesmos.

Alguns funcionários e professores da escola que não tiveram contato com o desenvolvimento do projeto
foram convidados a assistirem as apresentações e, por meio de alguns critérios como organização,
desenvoltura, clareza e criatividade, analisar e avaliar as turmas. Segundo esta avaliação, os alunos do 6°
ficaram com o 1° lugar, seguidos dos alunos do 7°, 9° e 8° ano.

Considerações finais

Nota-se a presença da mediação realizada pelos professores de Matemática e de Filosofia, segundo a qual
fizeram a ponte entre o conhecimento científico e a aprendizagem do aluno em relação aos mesmos. As
zonas de desenvolvimento proximal foram criadas a partir das propostas de atividades sobre assuntos ou
temas que os alunos só teriam conhecimento em anos de escolaridade posteriores. Este ponto foi um dos
mais desafiadores e ao mesmo tempo satisfatório do trabalho desenvolvido, pois a pesar da proposta de
estudo de temas ainda não vistos pelos alunos e por meio de demonstrações matemáticas com uso de
material concreto confeccionados pelos mesmos sob a orientação dos professores, o trabalho foi
desenvolvido, assistido e aplaudido por todos que entravam nas salas do Corredor do conhecimento do
projeto Filosofando na Matemática.

A interação ocorreu a todo o momento tanto entre os próprios alunos de uma mesma turma, quanto em
relação ao aluno com os professores. Os instrumentos e signos se fizeram presentes nos materiais
concretos e manipulativos utilizados para as demonstrações dos conceitos matemáticos e das experiências
físico-químicas relacionadas à teoria filosófica de cada filósofo estudado.

A interdisciplinaridade fez-se presente desde a especulação até a execução e apresentação do projeto, pois
em todas as etapas os conceitos matemáticos foram trabalhados em conexão com os conceitos filosóficos,
mostrando para os alunos que um conhecimentos de uma disciplina não têm importância nem fundamento
apenas naquela área do conhecimento, mas envolve e responde a problemas propostos por várias outras,
com vistas a atender as necessidades sociais.

Por meio deste projeto conseguiu-se enriquecer o processo de ensino-aprendizagem no sentido de que o
alunado observou as relações entre a Filosofia e a Matemática. As oficinas sirvam como meio facilitadoras
da percepção, interpretação e ligação dos diferentes temas que foram pesquisados no decorrer do
desenvolvimento deste projeto com a vida cotidiana. Desta forma os alunos mostraram-se estimulados,
pois eles se sentiram autores da sua própria aprendizagem, uma vez que participaram de todas as etapas
do projeto.

Espera-se que esta experiência sirva como exemplo e motivação para professores da Educação Básica, que
se perceba que mesmo diante das inúmeras dificuldades encontradas no ensino público, com
planejamento, interesse e apoio, consegue-se levar a estes tão carentes estudantes uma proposta de
ensino que atende as necessidades sociais e a formação de um cidadão apto para o mercado de trabalho,
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que saiba trabalhar em grupo, discutir ideias, tomar iniciativa e fazer a conexão entre as várias áreas do
conhecimento.
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