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HEURÍSTICA E SUAS POSSIBILIDADES DE EMERGÊNCIA 
NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de natureza bibliográfica na qual 
sistematizamos e discutimos a noção de heurística, formulada de diferentes 
maneiras no contexto de debates científico-filosóficos sobre a epistemologia das 
Ciências – em particular, as ideias de autores como o matemático húngaro George 
Polya, o geômetra grego Pappus de Alexandria, o filósofo e matemático francês 
René Descartes, o filósofo, cientista e político inglês Francis Bacon, o filósofo da 
Matemática e cientista húngaro Imre Lakatos, entre outros. Observando que a noção 
de heurística é evidenciada por muitos autores no questionamento sobre as 
condições de resolução de problemas novos e desafiadores para as ciências e que 
também costuma ser relacionada às condições para que o trabalho científico seja 
criativo e fértil, nos propusemos a investigar como questões como estas podem 
contribuir para reflexão sobre a abordagem de conteúdos e problemas nas aulas de 
Matemática. A transposição do debate para o campo da Educação Matemática é 
feita através da reflexão sobre situações e desafios da nossa prática docente num 
processo de diálogo com as contribuições dos autores selecionados. A fim de 
objetivar nossa reflexão, tomamos como objeto matemático desta os conteúdos 
relacionados ao conceito de derivada e suas aplicações. Neste sentido, a fim de 
ilustrar parte de nossas reflexões, nos reportamos à estrutura e à organização 
destes conteúdos em dois livros didáticos que conhecemos através de nossa 
experiência, um deles ainda bastante utilizado em cursos de Cálculo. Como 
resultados da pesquisa, organizamos as questões relacionadas à heurística em três 
níveis, que se diferenciam pela maior ou menor consideração de elementos 
estruturais da ciência Matemática. Transpondo essa análise para o campo da 
Educação Matemática, observamos que a noção de heurística que já contribuiu 
historicamente para investigações sobre a resolução de problemas pode ainda ser 
explorada como subsidio para pesquisa e ensino, permitindo um olhar diferente para 
questões já estudadas, como a tensão entre o rigor e a intuição no ensino de 
Matemática. 

Palavras-chave: Derivada e aplicações. Epistemologia das Ciências. Heurística. 
Resolução de Problemas. 



 
 

 

 

 

 

 

HEURISTICS AND ITS POSSIBILITIES OF EMERGENCY  
IN MATHEMATICS CLASSES 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

 

 

This work is the result of a research of bibliographic nature in which we systematized 
and discussed the notion of heuristics as formulated in different ways in the context 
of scientific and philosophical debates about the epistemology of Sciences – 
particularly, the ideas of authors such as the Hungarian mathematician George 
Polya, the Greek geometer Pappus of Alexandria, the French philosopher and 
mathematician René Descartes, the English philosopher, scientist and politician 
Francis Bacon, the Hungarian philosopher of Mathematics and scientist Imre 
Lakatos, among others. Noting that the term heuristics is evidenced by several 
authors in questions about the conditions for solving new and challenging problems 
in sciences and is also often related to the conditions for scientific work to be creative 
and fertile, we set out to investigate how such issues can contribute to the reflection 
on the approach of contents and problems in Mathematics classes. The transposition 
of the debate to the field of Mathematics Education is done by analyzing situations 
and challenges of our teaching practice in a dialogue process with the contributions 
by the selected authors. In order to objectify our reflection, we took, as its 
mathematical object, contents related to the concept of derivative and its 
applications. In this sense, in order to illustrate part of our reflections, we referred to 
the structure and organization of these contents in two textbooks which we know 
through our experience, one of them still used in Calculus courses. As the research 
results, we organized the issues related to heuristics on three levels, which differ 
themselves by their higher or lower consideration of structural elements of 
Mathematics science. Applying this analysis to the field of Mathematics Education, 
we observed that the notion of heuristics, which has historically contributed to 
investigations on problem solving, can still be exploited as a support for research and 
education, providing a different look at issues that have already been studied, such 
as the tension between rigor and intuition in teaching Mathematics.  
 
Keywords: Derivative and Applications. Epistemology of Sciences. Heuristics. 

Problem Solving.  
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1. UM CONVITE À VIAGEM... 

 

 
 
Se a vida é por natureza complicada, a heurística 
é o instrumento necessário de que a inteligência 
humana se arma para construí-la a seu modo – ao 
modo das necessidades do novo homem. 

V. N. Puchkin 

 

 

Relembrando nossa trajetória como docente, observamos que já são quase 

vinte anos de docência na área de ensino de matemática, nos seus vários níveis, 

desde o Ensino Fundamental II, perpassando pelo Ensino Médio e, finalmente, 

transpondo até o Ensino Superior. Curiosamente, percebemos que nesse percurso 

foram justamente estes dois últimos anos vividos no curso de mestrado em 

Educação Matemática (EM), na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que 

nos levaram a perceber, tomar consciência de quão ricas e significativas podem ser 

as dúvidas e desafios que nossas práticas docentes nos colocam e também todas 

as situações de estudo, pesquisa a que nos levam. É a partir de algumas destas 

inquietações, que nasceram na prática, que nossa reflexão se inicia e vai se 

tornando uma pesquisa acadêmica num processo de diálogo com ideias que foram 

elaboradas e reelaboradas ao longo da história das ciências. 

O nosso caminho enquanto docente começa a ser construído no ano de 1996, 

lecionando em bancas de matemática e ciências, além de lecionar também xadrez 

nas escolas públicas de Vitória da Conquista através do projeto Xadrez na Escola, 

coordenado pelo professor Michel Paul Alfred Bernard, um grande incentivador na 

nossa vida acadêmica. Estes primeiros momentos foram bastante significativos em 
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nossa vida profissional, pois, ao mesmo que permitiam certa independência 

financeira, também possibilitavam colocar em prática nossa formação no Curso de 

Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB). Nessa época já podíamos perceber o quanto a teoria 

vista no curso ia ganhando vida própria na prática em sala de aula, com as 

dificuldades inerentes à compreensão, a aplicação e ao significado que pode ser 

dado aos conteúdos trabalhados. Dessa forma, refletíamos sobre aspectos 

relacionados tanto à nossa formação quanto à nossa prática docente.  

Em certos momentos na nossa prática em sala de aula os conhecimentos 

adquiridos na licenciatura foram colocados em xeque, indicando que teríamos que 

buscar novos direcionamentos, novos olhares com os quais fosse possível adequar 

melhor à realidade em sala. Alguns desses momentos foram críticos e expuseram 

certas fragilidades no nosso modo de perceber, compreender e atuar em nossa 

profissão. Um desses momentos ocorreu no ano de 1998 numa instituição particular 

de ensino, na qual, no final do ano anterior, havíamos substituído uma professora de 

matemática do Ensino Fundamental II. A referida instituição era o Colégio Escada do 

Tempo, na cidade de Vitória da Conquista – BA. Uma instituição particular de ensino 

a qual abrangia os três níveis de Ensino Básico e que, no início deste mesmo ano, 

assumíamos as turmas do 3º ano do Ensino Médio.  

No início do ano letivo revisávamos todo o conteúdo básico de matemática, 

relembrando alguns conceitos e algumas propriedades relevantes para o 

desenvolvimento do 3º ano, com seus conteúdos específicos para o vestibular no 

final do ano. Dentre os conteúdos revisados encontravam-se potenciação e 

radiciação. Adotávamos o Módulo do Sistema Positivo1, que trazia um volume 

específico para revisões. Como de costume, resolvíamos algumas questões na 

lousa e outras feitas pelos educandos, individualmente ou em grupo. Dentre as 

questões de potenciação selecionadas para resolvermos em sala de aula durante a 

revisão, encontrava-se uma questão da Fundação Universitária para o Vestibular 

(FUVEST), do ano de 1987, que versava sobre potências de dez. A questão 

solicitava que fosse determinado o valor do expoente  , como podemos ver a seguir 

em sua formulação original: 

 
                                                             
1 Franquia conhecida de apostilas e material de apoio a cursos pré-vestibulares. 
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Figura 1 – Questão 95 da prova de matemática do vestibular da FUVEST de 1987. 

Fonte: Prova do vestibular da FUVEST - http://www.fuvest.br/vest1987/provas/P1F87_14.stm (1987). 

Lembro-me como se fosse ontem das nossas reflexões e dos diálogos que 

travamos com os estudantes da época. Reproduzo parte deles a seguir:  

DOUGLAS: [pensando] Bem, se consigo resolver questões de conteúdos 
muito mais complexos como integral, derivada ou equações diferenciais, 
afinal, eu sou um professor de matemática formado, não será uma questão 
de potência de 10 que irá me complicar! 

 

Dessa forma, com toda convicção, partimos para a aula a fim de trabalhar 

com as já conhecidas propriedades e utilizá-las para a resolução de questões 

propostas. Faltavam vinte minutos para encerrar a aula e então solicitamos que os 

educandos resolvessem a referida questão. Após alguns minutos, surgiram as 

primeiras questões: 

CARLOS: Douglas, eu não estou conseguindo resolver! 

SANDRA: Eu também não! 

DOUGLAS: Como assim?! As propriedades são as mesmas! 

CARLOS: Douglas, mas parece que tem algo de diferente nesta questão! 

DOUGLAS: Mas vocês já não resolveram questões parecidas com esta, 
para determinar o valor do expoente? Não usaram sempre as mesmas 
propriedades? 

CARLOS: Ah, Douglas, ajuda a gente! Já vai bater. 

DOUGLAS: Bem, vamos lá... Os dados são:                podemos 
transformar   em   , certo? Então fica assim:                   agora é 

só multiplicar os expoentes. Lembram-se dessa propriedade? 

SANDRA: Vou conferir Douglas... É isso mesmo! 

DOUGLAS: Então fica assim:                Bem, agora... 

CARLOS: Tá vendo Douglas, nós só conseguimos chegar até aí também! 
Não dá pra fazer mais nada, tá tudo diferente. 

http://www.fuvest.br/vest1987/provas/P1F87_14.stm
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DOUGLAS: Vamos pensar melhor sobre esta questão. Vocês vão tentar 
resolvê-la e amanhã a gente tenta revelar o seu segredinho. 

 

 Como foi constrangedor para mim este acontecimento. Várias questões 

abriram-se neste momento à minha frente. Foram elas: quais eram as minhas 

verdadeiras potencialidades sobre o conhecimento matemático exigido naquela 

questão? Quais seriam as carências em termos cognitivos que inviabilizaram tal 

resolução? O que é que tinha de tão diferente nesta questão da FUVEST que não 

conseguia identificar enquanto educador dessa matéria? Foi o pouco tempo que 

tivemos para analisar que inviabilizou todo o processo? E por que os educandos 

também não chegaram a uma solução? Seria a minha própria prática enquanto 

educador que inviabilizou tal processo? Será que nós estávamos confinados a um 

método que não nos permitia visualizar uma solução, quem sabe, por outro 

caminho? Essas questões me acompanharam até hoje e ainda são objeto de minha 

reflexão após a realização dos estudos de mestrado. 

Concomitante a tais questões vieram também algumas convicções a partir do 

que ocorreu. A primeira delas é que não iríamos mais para uma sala de aula propor 

questões das quais nós não buscássemos ao menos de alguma forma resolvê-las 

antecipadamente. Isso não quer dizer que se caso não conseguisse resolvê-las nós 

não deveríamos propô-las em sala de aula, senão estas deixariam de serem 

problemas. Segundo, não poderíamos deixar este fato nos abalar, já que o 

conhecimento matemático é muito vasto e com certeza surgiriam questões, por mais 

simples que fossem os conteúdos envolvidos, que não saberíamos resolver, ao 

menos de forma imediata, sem antes passar por um processo de reflexão, tanto do 

conteúdo quanto do problema proposto. E por último, teríamos que rever, numa 

perspectiva pessoal e não apenas como uma simples revisão para os educandos, o 

que poderia ser percebido como algo novo acerca deste conteúdo, já que na 

universidade não reservávamos um tempo para refletir a respeito de assuntos 

considerados ―simples‖, como é o caso de potência, considerado como conteúdo 

básico no nosso curso.   

 Foi neste último ponto que nos apoiamos para tentar resolver esta questão, 

ou seja, rever aquilo que dominávamos, mas agora com um novo enfoque, com 

novos critérios. Assim, naquele mesmo dia resolvemos retomar as propriedades de 

potência, mas sempre atento à questão que nos desafiava. Analisando a última linha 



20 
 

 

da resolução proposta,              , percebemos que se pudesse, de alguma 

forma, fazer com que aparecesse o produto    , obteríamos uma base igual a base 

do segundo termo da igualdade, ou seja, a base   . Mas, como poderíamos então 

multiplicar a base   com a base   e, assim, resultasse a base   , já que os seus 

expoentes são diferentes? Se caso conseguisse igualar os expoentes, então poderia 

aplicar a propriedade             , no sentido inverso? Neste instante, 

analisando a propriedade,            vislumbramos que sua recíproca é 

também verdadeira, isto é,           . De uma forma geral nós, professores de 

matemática, não temos o costume de associar esta propriedade à sua recíproca, 

especialmente por ela não ser tão trivial quanto a primeira forma. Assim, aprontamos 

que a solução desta questão, em especial, só seria possível graças à compreensão 

da igualdade como uma via de mão dupla, onde os dois termos são equivalentes 

entre si.  

DOUGLAS: Onde nós paramos ontem? 

GUSTAVO: Em              , Douglas. 

DOUGLAS: Alguém conseguiu resolver? 

SANDRA: Não consegui ver nada de novo. 

DOUGLAS: Olha só o que eu descobri:           . 

CARLOS: Você trocou de lugar os termos, Douglas? 

DOUGLAS: Isto quer dizer que os dois termos são idênticos. 

SANDRA: Ah Douglas, então dá para transformar     em       para igualar 
os expoentes da base   e da base   e depois multiplicar, não é? 

DOUGLAS: Isso mesmo! Vamos ver como fica então:                  
Como Sandra antecipou, podemos então continuar resolvendo da seguinte 

forma:                                                   . 

GUSTAVO: Então, a resposta será a letra       . 

DOUGLAS: Qual é a condição para o valor de  ? 

SANDRA:   é um número         

CARLOS: Então, a gente pode usar a notação científica e, dessa forma, 

teríamos:                                       

DOUGLAS: Portanto, a resposta será:              . 

Qual foi o ponto essencial para a compreensão do problema proposto e da 

sua respectiva solução? Compreender que as propriedades são recíprocas, por 
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serem expressas numa igualdade, como numa ‗balança‘. O que ora designamos por 

compreensão talvez esteja associada ao método com o qual aprendemos e 

desenvolvemos o conhecimento sobre determinado conteúdo. Conseguir resolver tal 

questão foi para nós uma forma de subversão ao método no qual o nosso 

conhecimento de potenciação estava conectado. A sensação foi de liberdade 

cognitiva frente a um obstáculo imposto por um problema diferente e atípico diante 

dos problemas que normalmente nos deparamos em relação à potenciação.   

Agora, imagine você, um professor de matemática propondo a resolução de 

uma questão de potência para os seus educandos e, ao ver que os mesmos não 

conseguem chegar a uma solução plausível, ao tentar percebe que também não 

consegue? Que sentimento poderia fluir neste momento? Seria uma forma de 

incompetência, de despreparo, de falta de organização ao lidar com o conteúdo? 

Esta experiência nos fez refletir sobre certas convicções e posturas que assumimos 

enquanto educadores. Podemos refletir, a partir desta experiência, sobre nosso 

processo de formação, que avaliamos não foi suficiente para dar conta de tantas 

demandas e possibilidades metodológicas que se abriram e que ainda se abrem 

atualmente no confronto com a prática e que determinam de forma significativa o 

nosso desenvolvimento profissional docente.  

Talvez como parte da herança de um modelo mais antigo de curso de 

formação, que identificava a licenciatura como sendo muito semelhante ao 

bacharelado, participamos de um processo formativo no qual éramos apenas 

reprodutores de conteúdos e métodos, não havia um maior espaço para uma 

reflexão sobre a nossa própria prática. Não tínhamos muita consciência dos 

processos formativos e não estávamos muito convictos das nossas potencialidades 

pedagógicas, a fim de atuarmos em sala de aula. Era difícil a possibilidade de 

ingressarmos numa Pós-Graduação, pois tínhamos que nos deslocar para outros 

centros – exigência que conflitava com a manutenção do nosso emprego e 

condições familiares.  

Na realidade desse curso de licenciatura, o Estágio na Graduação não era 

suficiente para cobrir a falta de experiência. Apenas os poucos estudantes que 

vieram do Curso de Magistério, tinham essa experiência. Refletindo sobre esta 

questão com esse novo olhar, percebemos o motivo pelo qual foram suscitadas 

tantas questões. Rever nossos valores, nossas convicções, nosso próprio 
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conhecimento, foram estes os aspectos que fizeram com que trouxéssemos para o 

nosso trabalho esta questão proposta há mais de 15 anos atrás e que nos marcou 

muito profissionalmente.  

Outro momento também muito expressivo para o nosso percurso profissional 

foi o período que lecionávamos, na UESB, as disciplinas de Cálculo, Equações 

Diferenciais e Matemática Aplicada, nos anos de 1998 a 2000. O trabalho no Ensino 

Superior possui outros elementos que agregam muito à nossa experiência, 

especialmente pelos desafios relacionados ao processo de formação, à dinâmica de 

trabalho e toda atividade intelectual envolvida nos processos formativos.  

Ainda durante esse período aconteceu outro acontecimento que iria nos 

marcar muito profissionalmente, a nossa aprovação no concurso para Analista de 

Laboratório de Física e Matemática da UESB. A partir dai nos identificamos muito 

com o trabalho nos laboratórios de física, especialmente pelo fato de termos que 

construir os experimentos para medição dos fenômenos. Foram momentos de muita 

aprendizagem, de troca de experiências e, acima de tudo, de ampliação dos 

horizontes do conhecimento, já que agora a nossa atuação não se restringia apenas 

ao conhecimento matemático teórico, mas a uma série de aplicações nas quais a 

matemática era a fonte compreensão e de verificação dos fenômenos físicos. 

Essa experiência rompeu com as nossas convicções e nos fez conhecer uma 

matemática viva, rica em significados mediante as suas aplicações nas demais 

ciências. Em particular, a experiência de trabalhar com Ivanor Nunes, professor 

universitário com uma extensa formação na escola russa em Física Experimental. 

Foram fundamentais estes momentos, encantava-me a maneira como os raciocínios 

matemáticos estavam imbricados com os raciocínios físicos. Essas aprendizagens 

marcaram profundamente as reflexões que fizeram parte dessa pesquisa. 

Agora, como efetivo na UESB, poderíamos participar de projetos, de 

atividades acadêmicas nas quais o nosso conhecimento e a nossa experiência 

docente poderia ser colocado a serviço da comunidade externa da universidade. 

Dentre alguns projetos, encontrava-se o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), em convênio com a UESB. Neste, fomos 

selecionados e por um período de sete anos (2004 – 2010) atuamos como docente 

da disciplina de matemática. Durante tal ocasião, tivemos contato com uma nova 

abordagem na educação ligada aos movimentos sociais, em especial, ao Movimento 
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dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura (FETAG). A nossa atuação no PRONERA foi muito marcada por 

reflexões sobre a nossa prática educativa, a qual estava, basicamente, pautada em 

uma formação para escolas do meio urbano, ou seja, ajustada a processos 

matemáticos formais e, em muitos momentos, desconectado da realidade cotidiana 

do educando.  

 Inicialmente, no PRONERA, lecionamos matemática no curso de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. As aulas eram 

realizadas em salas da própria UESB. Em seguida, lecionamos no Curso de Técnico 

em Enfermagem (CTE) e no Curso de Gestão da Produção Agrícola (CGPA). Nestes 

dois últimos cursos, as primeiras aulas foram realizadas na UESB, só algum tempo 

depois, começamos a realizar as aulas no Assentamento Pátria Livre, distante 20 km 

da cidade de Vitória da Conquista. O enfoque dos conteúdos em sala de aula, 

nesses primeiros cursos, era similar aos conteúdos matemáticos desenvolvidos nas 

escolas do meio urbano. A diferença era que os conteúdos deveriam ser 

desenvolvidos em forma de atividades práticas no período em que os educandos 

estivessem de volta aos assentamentos. Esse tempo que compreendia o final das 

atividades de um módulo e o início de outro era denominado de Tempo Comunidade 

(TC). Já os períodos de aulas dos respectivos módulos eram denominados de 

Tempo Escola (TE).  

Essa exigência curricular nos impôs um desafio que também nos foi muito 

marcante e cujas reflexões fazem parte de nossa pesquisa. Isto porque, 

normalmente, não era uma tarefa muito fácil conferir um significado aos conteúdos 

desenvolvidos durante os módulos juntamente com as atividades do TC, 

especialmente quando estamos falando das dificuldades enfrentadas pelos 

educandos dos assentamentos mais isolados, dos assentamentos recém-formados 

ou dos assentamentos com um número muito reduzido de assentados. Mas, talvez a 

maior dificuldade que enfrentávamos em relação a esse aspecto, residisse no fato 

de que alguns de nós, os educadores, não compreendíamos de forma mais ampla e 

contextualizada a vida das pessoas que compunham estes movimentos, com suas 

práticas, sua cultura e as suas próprias dificuldades inerentes ao seu dia-a-dia nos 

assentamentos. Como consequência das nossas dificuldades como docentes, os 

resultados do TC não eram muito satisfatórios, especialmente para uma disciplina 
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que tinha que desenvolver conteúdos formais, abstratos e, em muitos momentos, 

descontextualizados da vida do trabalhador rural. 

Eram desafios, mas como vencê-los? Numa aula de geometria plana no 

CGPA aconteceu um fato inusitado, que mudaria significativamente a nossa forma 

de ver a educação no campo e a nossa prática enquanto educador envolvido em tal 

processo. Na tentativa de expor o conteúdo sobre o cálculo de medida de áreas de 

figuras planas, certo educando resolveu colocar sua própria perspectiva sobre este 

cálculo em confronto com o método que buscávamos desenvolver naquela aula. Foi 

neste instante, que se seguiu um intenso diálogo: 

DOUGLAS: Para calcular a área de um retângulo a gente deve multiplicar a 
medida da base pela medida da altura. Vejam o retângulo de lado   e altura 

  que desenhei. O valor da área será    : 

   

Figura 2 – Representação geométrica euclidiana da superfície de um retângulo. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

WILSON: Douglas, e se este retângulo tiver uma montanha ou um vale no 
meio dele, como eu poderia calcular a sua área? 

DOUGLAS: Como assim, uma montanha dentro do retângulo? 

WILSON: Assim Douglas: 

 

Figura 3 – Representação do educando do MST acerca da superfície do retângulo 
com uma ‗montanha‘. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

 Nesse instante, refletimos e tentamos compreender esta nova situação a qual 

se abria à nossa frente, numa topografia diferente do plano euclidiano. Buscamos 

confrontar esta situação com os nossos conhecimentos formais matemáticos. 

Descobrimos, assim, que não havia naquele instante uma forma matemática que 
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fosse capaz de elaborar uma solução satisfatória à nova proposta colocada por este 

educando. Dessa forma, o educando propôs a seguinte solução: 

DOUGLAS: Como você resolveria este problema?  

WILSON: Veja, eu usaria uma corda para acompanhar este desnível, pois a 
área real será muito maior do que a área do retângulo. E a gente não pode 
perder terra, não é Douglas? 

 

Este diálogo simples, mas significativo, teve consequências imediatas em 

nossa prática, por vários aspectos: primeiramente, como docente da disciplina de 

matemática de um curso ligado aos movimentos sociais deveria assumir uma nova 

postura, diferente daquela normalmente assumida nas escolas do meio urbano; 

segundo, como educador, devemos valorizar o conhecimento que o educando traz 

consigo e compreender aquilo que ele almeja aprender, procurando incluir seus 

anseios e expectativas; por último, como um ser humano, deveríamos ouvir mais o 

outro na nossa prática com o intuito de construir um conhecimento de forma 

colaborativa, com novos olhares e não apenas impondo o nosso conhecimento, 

tentando estabelecê-lo como único e verdadeiro.  

Desse momento em diante, começamos a utilizar os próprios espaços que o 

assentamento nos oferecia, tentando refletir na natureza e nas coisas que nos 

cercavam a prática matemática, de forma a corresponder com o que os educandos 

consideravam como significativo. Sentados agora do lado de fora da sala de aula, 

começamos a evidenciar seus conhecimentos, seus problemas e a forma como eles 

os resolviam. Nesse momento em diante compreendemos como eles cubavam a 

terra, quais eram as unidades de medida utilizadas nos seu cotidiano, como a braça, 

a tarefa, o hectare, o alqueire, etc., pois isto é que era importante para eles. Os 

educandos nos mostraram como calculavam, através do uso de cordas, o volume de 

madeira de uma determinada área. Dessa forma, começamos a entender como era 

o dia-a-dia deles, como viviam e o que era importante para o cotidiano nos 

assentamentos. Finalmente, conseguíamos compreender que aquela questão que 

gerou toda a cadeia de novas abordagens, fazia parte da própria concepção que os 

educandos tinham acerca da medição de terras, pois a realidade em que eles vivem 

é quase impossível se deparar com uma região tão plana como a região plana 

euclidiana. Continuando nossas reflexões, Luciana fez a seguinte consideração: 

LUCIANA: Douglas, existem uns terrenos menores onde a sua superfície se 
parece com um retângulo:  
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Figura 4 – Pequena extensão de terra em forma irregular. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

WILSON: Você sabe calcular essa área? 

DOUGLAS: Parece com um trapézio, mas ele precisaria ter um par de lados 
paralelos. Vocês me mostrariam como é que se resolve?  

LUCIANA: A gente soma as medidas dos dois lados de frente um pro outro, 
divide por dois e multiplica os resultados. Por exemplo: 

 

Figura 5 – Medidas dos lados de uma pequena extensão de terra para o cálculo da 
sua área. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

LUCIANA: A gente soma             e depois a gente divide por dois           
          . Ai, a gente soma             e depois divide por dois 

novamente, assim             . Agora, é só multiplicar os resultados:                            

               . Este resultado é quase uma tarefa, porque um 
hectare (ha) são 2,2 tarefas. 

DOUGLAS: O final é idêntico ao cálculo da área de um retângulo! 

 Dessa forma, os conteúdos matemáticos ganharam novos significados e 

novas possibilidades. Até o TC, tão questionado naquele momento, ganhou uma 

nova estrutura, ficou mais bem formulada, agregando aos trabalhos desenvolvidos 

pelos educandos suas próprias ferramentas, sua compreensão pessoal dos 

elementos matemáticos que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Quantas vezes paramos para refletir sobre aquelas perguntas que os nossos 

educandos nos fazem? E quantas vezes refletimos sobre aquelas perguntas que 

muitas vezes não são feitas, mas podem ser lidas nos seus olhos, no seu 

comportamento? Um estudante se pergunta: qual a relação desse conteúdo que o 

professor está tentando nos ensinar com a nossa vida? Será que em algum dia 

iremos descobrir o seu real significado ou este nunca nos será revelado? Quantas 
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vezes a matemática apresentada a nós na escola nos auxiliou a resolver 

verdadeiramente os nossos problemas reais? E também nos questionamos: até que 

ponto nós refletimos coerentemente sobre a nossa própria prática pedagógica? O 

quanto estamos abertos e dispostos a assumir uma nova prática pedagógica, 

abraçando as novas demandas que chegam até nós? Tais questões nos direcionam 

a uma reflexão sobre o quanto devemos estar atentos ao que o outro tem a nos 

dizer, a nos comunicar, a nos mostrar o quanto é significativo e importante àquilo 

que nos propomos a ensinar. Esta foi a principal lição que o TC nos ensinou. 

Entre os primeiros questionamentos que trouxemos da prática docente para a 

o curso de mestrado podemos listar: como fazer com que a nossa prática em sala de 

aula atraia a atenção dos nossos educandos e, assim, do ponto de vista do 

conteúdo abordado, torne-se mais significativa a aprendizagem? Seria a prática 

pedagógica da Resolução de Problemas (RP) uma forma de motivar e dar múltiplos 

significados aos diversos conteúdos que desejo/preciso ensinar? A RP pode 

favorecer a criatividade e autonomia do pensamento do estudante? De que maneira 

poderíamos abordar problemas em sala de aula para potencializar a aprendizagem? 

Quando formulamos estas perguntas iniciais, tínhamos em mente que 

problemas adequados para estas finalidades são situações que, no seu conjunto, 

não são passíveis de serem resolvidos apenas com aplicações convencionais de 

certos procedimentos ou fórmulas apreendidas pelos educandos, mas são 

construídos em parceria com o outro através do diálogo, da parceria, das reflexões 

sobre as dúvidas levantadas, das refutações de raciocínios incorretos e das 

construções de novas resoluções. 

Já nos estudos preliminares para elaboração do projeto de pesquisa, em 

Polya (1994), uma obra clássica do estudo da RP, deparamo-nos com a noção de 

heurística e a partir desse encontro nossas indagações iniciais se redirecionaram 

para reflexões sobre as contribuições que a perspectiva filosófica sobre esta noção 

poderia trazer aos nossos problemas vindos da prática docente. Para Polya (1994), 

a heurística estaria relacionada com o estudo dos métodos e das regras da 

descoberta e da invenção. Esta primeira ideia sobre a heurística nos mostrou o 

quanto esta noção estaria relacionada a aspectos inerentes à RP, pois, em certa 

medida, resolver um problema proposto, seja ele mais simples ou mais complexo, 
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compõe um ato de descoberta, de criatividade, que desperta no indivíduo um 

sentimento de valorização daquilo que está se propondo a aprender. 

Continuando a nossa investigação acerca do tema heurística, deparamo-nos 

com extenso número de publicações realizadas entre as décadas de 80/90 sobre 

RP, no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GEPEM) da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), grupo este que muito 

tematizou sobre a RP. Dentre os vários trabalhos que abordam tal tema e foram 

publicados no Boletim GEPEM, destacam-se: Dantas (1986) onde a pesquisadora 

afirma que o processo de ensino, mais do que uma exposição de conteúdos, deve 

ser um processo de descoberta, o qual deve servir-se de estratégias heurísticas, ou 

seja, deve lançar mão de métodos e regras da descoberta e da invenção; Pereira 

(1987) explicita que, de forma geral, os problemas que desafiam a capacidade do 

ser humano são estímulos que permitem e aceleram o desenvolvimento da própria 

Ciência; para Nasser (1988), RP ajuda a desenvolver a criatividade e o raciocínio, 

motiva os estudantes a aprenderem Matemática tanto no trabalho individual quanto 

no trabalho em grupo; Diniz (1988) observa que devemos repensar a atividade de 

RP e tentar utilizar o livro didático com outro enfoque e com o espírito crítico. 

Especificamente, destacamos o artigo intitulado ‗A heurística e o Ensino da 

Resolução de Problemas‘ da pesquisadora Zaíra Cunha Melo Varizo, publicado no 

Boletim número 18 de 1986. Neste artigo, a autora demarca aspectos que estão 

diretamente relacionados às noções de heurística em Polya, como a generalização, 

a analogia, a decomposição e a recomposição, enfocando a necessidade de se 

compreender melhor os aspectos cognitivos que estão associados a aprendizagem 

em matemática.  

Para o objetivo deste texto introdutório, uma primeira aproximação para esta 

noção seria identificá-la com a ideia de descoberta e, através dessa identificação, 

associarmos processos heurísticos a processos criativos. Nesse sentido, a noção de 

heurística se aplica à análise das situações nas quais um sujeito cria uma nova 

ideia, um conceito, um método, seja numa situação de resolução de um problema da 

matemática escolar, seja numa situação de resolução de um problema da 

matemática científica. 

Buscando compreender a complexidade que envolve processos mais amplos 

de sistematização e de generalização da noção de heurística, analisamos a obra de 
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Jacob Sagh Bazarian2 (1919-2003) intitulado ‗Intuição Heurística: uma análise 

científica da intuição criadora3‘. Primeiramente, queremos deixar claro que o que 

Bazarian concebe por intuição heurística, nós concebemos por aquilo que, ao longo 

desse trabalho, estamos denominando por heurística. Para Bazarian (1986), a 

intuição heurística seria o conhecimento direto que nos faz descobrir ou criar algo 

novo, pressentir a verdade ou adivinhar a solução de um problema, antecipar o 

resultado, descobrir, criar e até adivinhar o até então desconhecido. Assim, a 

heurística é uma forma de conhecimento direto, em que a solução de um problema 

prático/teórico é encontrada de modo imediato, repentino, não consciente e sem 

dados suficientes. É a capacidade de entrar no âmago do ser, na essência das 

coisas e dos fenômenos, para captar sua quintessência e descobrir as leis e 

princípios pelos quais eles regem.  

Dessa forma, Bazarian (1986) faz uma análise científica e gnosiológica acerca 

do papel da intuição heurística no processo do conhecimento, da descoberta e 

adivinhação da verdade, na criação de obras científicas e artísticas e, finalmente, na 

solução de problemas pessoais e profissionais que nos preocupam. A solução pode 

aparecer em forma de suposição, pressentimento, antecipação, adivinhação, os 

quais podem levar a hipóteses científicas, a invenções técnicas, à criação de novas 

obras ou personagens na arte e literatura. A solução dada pela intuição heurística, 

para Bazarian (1986), pode ser totalmente verdadeira, parcialmente verdadeira ou 

até errônea. 

As suas pesquisas o direcionam a desenvolver um método eficiente de 

solucionar problemas pessoais e profissionais, denominado por Intuição Heurística. 

Para este autor, problemas todos nós temos e todos têm solução; daí a importância 

de encontrar um método eficiente para solucioná-los, pois tanto problemas de maior 

como os de menor complexidade mobilizam processos cognitivos muito 

                                                             
2 Bazarian é de origem armênia e veio para o Brasil em 1928, onde estudou na Faculdade de 

Medicina da USP, na Faculdade de Filosofia de São Bento, na Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde se formou Licenciado em 
Filosofia (pura) em 1945. Estudou na Sorbonne (em Paris) e doutorou-se em Filosofia pelo Instituto 
de Filosofia da Academia de Ciências da antiga URSS, em 1956, na cidade de Moscou (BAZARIAN, 
1986). 
3
 Esta é uma obra baseada em pesquisas feitas por Bazarian, durante cinco anos, no Instituto de 

Filosofia da Academia de Ciências da antiga União Soviética - URSS, em Moscou, sobre o papel da 
intuição na criatividade e na descoberta, no qual o autor elaborou um método original e eficaz de 
descobrir a verdade e encontrar a solução dos problemas práticos e teóricos que nos preocupam 
(BAZARIAN, 1986). 
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semelhantes. A sua pesquisa almeja dar uma explicação científica para estes 

processos, que é natural e próprio de cada ser humano. Uma espécie de 

programação mental do subconsciente. 

 Para Bazarian (1986, p. 28), tanto a Intuição Filosófico/Científica – que busca 

captar a verdade das coisas pela razão – quanto a Intuição Artística – que busca 

captar a beleza das coisas pela emoção – podem ter heurísticas, isto é, podem 

descobrir a verdade, a solução dos problemas, criar e inventar algo novo. Mas qual o 

tipo de intuição o autor tem em vista, para assim defini-la com precisão e não 

misturar com outros tipos de conhecimento imediato? Para Bazarian (1986), intuição 

é uma espécie, uma forma, um modo, inclusive um método de conhecimento direto, 

que depende e, ao mesmo tempo, completa as demais formas de conhecimento 

(sensível e racional). A intuição seria, pois, uma função ou operação especial da 

nossa mente, de nossa razão, de nosso espírito. Mas, a evidência e intuição não 

podem servir de critério para a verdade. O critério da verdade é a prova prática e/ou 

teórica. 

 Segundo Bazarian (1986, p. 35), existem três tipos de intuição: 

I. Intuição Empírica – sensível ou dos sentidos (cor, cheiro...) e psicológica ou 

da consciência (desejo, alegria...). Tem como sinônimos a sensação, 

percepção, representação, imaginação, visão, consciência; 

II. Intuição Intelectual – divide-se em dois tipos: 

a) Racional ou da razão de evidência (lógica) – A intuição racional que 

tem como sinônimos a intuição retrospectiva, recapituladora e sintética.  

b) Criadora – a intuição criativa tem por objetivo captar, descobrir 

relações ocultas. Tem como sinônimos a inventiva, antecipadora, 

prospectiva, criadora. Grande parte das descobertas e criações nas 

artes, nas técnicas e nas ciências deve-se ao papel da intuição criativa; 

III. Intuição Filosófica – capta pela razão a essência e a existência das coisas 

reais, bem como valores éticos, estéticos, emocionais... Pode ser 

categorizada como Essencial ou Eidética (Platão/Hurserl), Existencial 

(Heidegger/Sartre), Essencial (Bergson) e Axiológica (éticos/estéticos). 

Percebemos que, para o nosso estudo, a intuição que melhor se relaciona 

aos nossos pressupostos é a Intuição Criativa, ou, como denominaremos, de 

heurística. Bazarian afirma que este é um ―conhecimento direto que nos faz 
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descobrir ou criar algo novo, pressentir a verdade ou adivinhar a solução de um 

problema. (BAZARIAN, 1986, p. 46)‖. No Quadro 1 a seguir, fazemos a diferenciação 

entre os dois tipos de Intuição Intelectual abordados anteriormente:  

Quadro 1 – Elementos Comparativos entre Intuição Racional e Intuição 
Heurística. 

INTUIÇÃO RACIONAL INTUIÇÃO HEURÍSTICA 

Vem depois da apreciação das relações; 

Apenas constata a verdade do fato; 

Não traz nenhum conhecimento novo; 

Resume numa forma sintética e condensada o 

já conhecido; 

Imaginação reprodutora. 

Vem antes e/ou depois da apreciação; 
 
Antecipa o resultado, descobre, cria e até 
adivinha o até então desconhecido; 
 
Traz novos conhecimentos sobre o objeto e 
suas relações; 
 
Imaginação criadora. 

Fonte: J. S Bazarian. Intuição Heurística: uma análise científica da intuição criadora, 1986, p. 46. 

A intuição heurística, dentre ambas, seria mais valiosa devido à sua 

fecundidade no processo do conhecimento do desconhecido, segundo o autor. 

Atualmente, a heurística é concebida como a ciência do pensamento criador, 

método ou arte de descobrir, adivinhar a verdade, criar algo novo e solucionar 

problemas práticos e teóricos, pessoais e profissionais.  

Nesse sentido, o psicólogo e cientista russo Veniamin Noevich Puchkin4 

(1931-1979), em sua obra intitulada ‗Heurística: A Ciência do Pensamento Criador 5‘, 

compreende a heurística como uma atividade psíquica que, ao auxiliar sua solução 

(numa situação problemática), elabora uma nova estratégia que se mostra como 

algo inédito. Assim, uma primeira aproximação no que se refere à heurística para 

Puchkin (1969), seria um conjunto de técnicas destinado a resolver o problema de 

                                                             
4
 Veniamin Noevich Puchkin foi um cientista soviético que estudou esta nova ciência do pensamento 

criador através de mecanismos essenciais e específicos do cérebro humano, evidenciando a 
necessidade de se ampliar os círculos inventivos e criadores desses mecanismos: suas ideias 
projetam-se do presente para o futuro, solidamente amparadas pelas conquistas mais recentes da 
tecnologia (PUCHKIN, 1969). 
5 Nesta obra, o autor vale-se, legitimamente, dos campos de atuação própria da matemática e da 

cibernética, tornando precisa a necessidade de interligação entre os processos heurísticos – de 
descobertas e inventividades criadoras – e esses poderosos auxiliares do homem moderno na 
formulação de parâmetros para a definitiva configuração da ciência que evoluciona. Os problemas 
modernos, apesar dos grandes avanços conseguidos pelos cientistas e pelos homens de 
pensamento neste século, – século passado – agigantam-se e passam a constituir um permanente 
desafio de sobrevivência de toda a humanidade, em termos de crescentes necessidades de produção 
e distribuição de bens e serviços. A intervenção da ciência heurística é, nesse passo, decisiva: ela 
prenuncia o futuro, pela capacidade de enfrentar a solução ideada e concreta desses mesmos 
problemas (PUCHKIN, 1969, grifo nosso). 
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solucionar problemas. Esta se vincula às faculdades operacionais do pensamento 

criador científico. 

Com a finalidade de descobrir uma saída para uma determinada situação, 

Puchkin (1969, p. 8 e 9) afirma que o ser humano cria uma nova estratégia de ação, 

concretiza um ato de criação. O processo no qual auxiliará na solução dessa 

situação problema é designada como pensamento criador ou atividade heurística. 

Nesse aspecto, a heurística pode ser considerada como a ciência que estuda as 

constantes da atividade do pensamento criador. Além disso, ela elabora métodos e 

modos de direção desses processos heurísticos. Os processos heurísticos de 

solução de problemas contrapõem-se aos processos algorítmicos, quando estes são 

desconhecidos. 

Um dos principais aspectos abordados até o momento sobre a atividade 

heurística no campo científico resume-se a atacar o problema por todos os lados, 

em todas as suas possibilidades. Parece-nos que desta forma, vamos munindo o 

nosso subconsciente de elementos capazes de participarem diretamente do 

raciocínio criador. O trabalho consciente faz surgir o trabalho subconsciente. Para 

Puchkin (1969), a atividade produtiva inconsciente (subconsciente) constitui o 

principal mistério da heurística como ciência. Esta não pode ser reduzida à 

modelação. Nela estão também inseridas esquemas, reflexões e deduções. 

Portanto, um dos elementos mais efetivos com o qual pode tornar esta atividade 

cada vez mais consciente, seria a introdução de métodos pedagógicos mais 

eficazes. 

Segundo Bazarian (1986) as operações do subconsciente cumprem um papel 

importante nos processos heurísticos e não são completamente inacessíveis a nós. 

A chave do processo de desenvolvimento da capacidade heurística seria a tomada 

de consciência das suas condições de aplicação. Mesmo não tendo acesso aos 

processamentos subconscientes o direcionamento intencional da razão para a 

solução do problema seria suficiente para desencadear processos heurísticos.   

Imagine, deseje ardentemente, ‗pergunte‘ e a intuição se encarregará de encontrar 

os meios necessários para consegui-lo ‗responder‘, e com grande habilidade. Razão 

pela qual o autor sentencia: ―pergunte e obterá a resposta (BAZARIAN, 1986, p. 

83)‖. As perguntas devem ser precisas, claras e concisas, isto é, isentas de 

ambiguidade. Este pensamento nos parece um exemplo emblemático do quanto a 
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noção de heurística possui dimensões obscuras que precisam ser desveladas pela 

investigação científico/filosófica. 

 Em meio à perplexidade que a noção de heurística nos provoca, destacamos 

que desde o início da nossa pesquisa nos deparamos com diferentes formulações, 

de modo que as aproximações às quais nos referimos até aqui de forma alguma 

esgotam os significados já produzidos para ela no debate científico-filosófico. Por 

esta razão, na definição do foco de nosso estudo uma etapa fundamental passou a 

ser a busca por compreender e discutir as visões dos autores que selecionamos a 

respeito dessa noção. A heurística se aproxima, neste estudo, com a capacidade 

cognitiva humana de produzir ideias, na interação com outras ideias e com as 

condições dadas, reorganizando, recombinando ou ainda criando novas ideias. 

O estudo de Balieiro (2004) analisa e discute as noções heurísticas presentes 

nas obras ‗O Método de Arquimedes‘, ‗A Coleção Matemática de Pappus‘ e ‗Regras 

para a Direção do Espírito de Descartes‘ e busca estabelecer relações com a 

sistematização da atividade heurística apresentada nas obras ‗A arte de Resolver 

Problemas‘ e ‗Matemática e Raciocínio Plausível‘ de George Polya. Observamos 

que no referido trabalho, o autor buscou evidenciar aspectos mais gerais, mais 

amplos e filosóficos sobre a heurística, extrapolando os aspectos puramente 

matemáticos. Nesse intuito, Balieiro (2004, p. 158) conjectura que os processos 

cognitivos envolvidos no raciocínio heurístico estão diretamente relacionados ao 

como fazer, ao como pensar e ao como resolver problemas, ou seja, a 

aprendizagem da Matemática, de alguma forma, se assemelharia a aspectos 

relacionados com a própria invenção das Ciências.  

No trabalho de Menna (2011) encontramos a influência das noções de 

heurística no método indutivo de Francis Bacon, conduzindo, dessa forma, o poder 

criativo da heurística para o campo científico.  Para autor, Francis Bacon esteve 

particularmente interessado em fornecer heurísticas, ou seja, guias ou máximas 

criativas e avaliativas com intuito de construir hipóteses científicas de qualidade e, 

assim, estabelecer uma relação entre teoria e experimentação. Assim, concebemos 

que o aspecto experimental é altamente relevante e pode servir como ferramenta na 

construção do conhecimento matemático, possibilitando um maior alcance na 

compreensão dos conceitos e das propriedades matemáticas. 
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Ao longo de nossa investigação preliminar acerca da noção de heurística, 

observamos também que esta noção transcende suas aplicações apenas em nossa 

ciência, visto que abrange processos tão diversos e generalizáveis que podem ser 

expandidos para além dos conteúdos matemáticos, alcançando outros campos do 

conhecimento científico, que se relacionem diretamente ou não com a Matemática. 

Dessa forma, concebemos que quanto mais conhecimentos práticos e teóricos se 

relacionarem, maior será também a probabilidade de acertar. A prática é ao mesmo 

tempo a fonte, o objetivo e o critério da verdade de nosso conhecimento. A teoria é a 

prática concentrada e esta é a teoria desconcentrada.  

Quando munimos prática com teoria, a probabilidade de fluir intuições 

verdadeiras é muito maior e ela se torna invencível na sua especialidade – teoria 

matemática vivenciada pela física, por exemplo, (BAZARIAN, 1986, p. 91). Por esta 

razão, concebemos que o Cálculo Diferencial e Integral sendo trabalhado com 

pressupostos e aplicações da Física, ganhará em significado e compreensão, em 

antecipação de aplicações, em correlação com fenômenos cuja análise parte de 

pressupostos do Cálculo. Se aceitarmos como uma possível interpretação sobre o 

Cálculo Diferencial o de refletir os movimentos reais da natureza e suas 

transformações, será inviável aceitar como única e verdadeira forma de abordagem 

apenas os métodos formais e abstratos propostos pela Matemática. 

Considerando esse caráter transdisciplinar e multidimensional dos processos 

heurísticos, tomamos como objeto matemático da nossa reflexão os conteúdos 

relacionados ao conceito de derivada e suas aplicações, do campo do Cálculo 

Diferencial e Integral, o qual possui diversas aplicações em outros campos do 

conhecimento científico. 

O conceito de derivada de uma função nos desperta interesse especial para a 

reflexão envolvendo a noção de heurística, não apenas por sua aplicação em várias 

ciências, mas pela possibilidade de ser conceituado e formalizado fora do campo 

puramente matemático como nos mostra6 a história da matemática. Assim, outra 

etapa fundamental de nosso estudo envolve a exploração da noção de heurística 

                                                             
6 Perspectiva corroborada historicamente pela evidência de sua formalização por dois caminhos 

distintos, a saber: pelo caminho da Física, através do físico e matemático inglês Sir Isaac Newton e, 
pelo caminho da Matemática, através do matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz. 
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para reflexão sobre o ensino e a aprendizagem deste conceito e conteúdos 

associados.  

Na pesquisa de Reis (2001), podemos perceber uma relação tensional entre o 

rigor e intuição no ensino universitário de Cálculo e Análise. Baseando-se nas 

concepções de quatro educadores-pesquisadores, Reis (2001) apresenta a relação 

entre rigor e intuição na prática pedagógica das disciplinas de Cálculo e Análise, 

procurando contextualizar os processos de formação do educador. Os seus 

resultados apontam para a necessidade de um rompimento com o ensino formalista 

atual, tendo em vista, principalmente, a formação de um educador de matemática 

com multiplicidade e flexibilidade de conhecimentos específicos, pedagógicos e 

curriculares. 

Para Reis (2001, p. 23), ―A prática pedagógica do professor de Cálculo deve 

se pautar, primeiramente, na reflexão e compreensão sobre que papel o Cálculo 

Diferencial e Integral representa para formação matemática de seus alunos‖. Assim, 

tendo-se em mente a real função do Cálculo na formação matemática do educando 

é que o educador refletirá sobre que objetivos traçar, que conteúdos estabelecer e 

que metodologias formular. 

Ainda nessa linha, Miranda (2004), analisando a obra de Silvanus Thompson 

intitulada Calculus Made Easy (1910), revela a polêmica atrelada às discussões 

entre o rigor e a intuição no ensino da Matemática no início do século passado, 

revelando uma didática que tratava de conceitos fundamentais do Cálculo de 

maneira intuitiva e com aplicações. 

Com estes elementos, encontramos este campo fértil para o debate sobre as 

noções de heurística e a sua relação com o ensino e a aprendizagem do cálculo, 

especialmente quando nos referimos a aspectos relacionados a debates e reflexões 

mais amplos, para além da Matemática compreendida como técnica, mas para uma 

Matemática compreendida como arte, onde o embate dialético entre a intuição e o 

rigor se faz sempre presente. 

Com base nos interesses que vimos explicitando, orientamos nossa 

investigação pelos seguintes problemas: Quais questões relacionadas à heurística 

nas ciências podem contribuir para reflexão sobre a abordagem de conteúdos e 

problemas nas aulas de Matemática? A partir destas questões, que reflexões 
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podemos tecer sobre o ensino do conceito e das aplicações de derivada nas aulas 

de cálculo? 

O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar, discutir e problematizar 

formulações de alguns filósofos e cientistas e a respeito do conceito de heurística 

relacionados ao trabalho científico, com vistas a identificar e sistematizar elementos 

que contribuam para reflexão sobre a abordagem de problemas em sala de aula. 

Parte significativa desse objetivo pode ser alcançada, a nosso ver, a partir da 

reflexão filosófica7 sobre as contribuições obtidas nas obras estudadas. Assim, um 

dos objetivos específicos da presente pesquisa é descrever e analisar as principais 

formulações relativas aos processos heurísticos que se evidenciaram durante a 

nossa investigação, a saber: os procedimentos heurísticos na RP em George Polya; 

a abordagem heurística nos aspectos analítico-sintéticos na geometria de Pappus de 

Alexandria; a heurística nos processos mais gerais do conhecimento científico 

racional de René Descartes e das ciências empíricas de Francis Bacon; as 

concepções heurísticas da epistemologia científica de Imre Lakatos; e a heurística 

enquanto ciência da descoberta proposta Abraham Antoine Moles. 

Feita a sistematização e discussão das contribuições dos autores estudados, 

por meio do mesmo exercício filosófico, buscamos transpor a discussão sobre os 

potenciais da noção de heurística para o campo da EM. Esse é o segundo objetivo 

específico de nosso estudo que pretendemos alcançar. 

Para esta finalidade, lançamos mão da descrição e discussão de situações 

vivenciadas em nossa experiência docente, contrastando-as com as contribuições 

dos autores estudados. Fazemos isso não como a análise de dados empíricos 

coletados especificamente para uma pesquisa, mas sim como recurso de ilustração8 

filosófica de ideias em um debate. Assim, nossa pesquisa continua sendo 

essencialmente uma pesquisa bibliográfica, mas trazemos para reflexão nossa 

experiência docente, ex post facto, revisitada, a fim de valorizá-la e facilitar ao leitor 

                                                             
7 Conforme aprendemos em Saviani (1994), trata-se de uma reflexão radical, rigorosa (crítica) e de 

conjunto sobre problemas da realidade. 
8 Chamamos de ―ilustração‖ porque a função das situações descritas e analisadas não é a de validar 

empiricamente afirmações, como acontece em algumas visões de pesquisa, mas sim a de construir 
um cenário que auxilie na inteligibilidade das ideias debatidas. Discutiremos melhor este recurso no 
capítulo 2. 
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penetrar no debate conosco e refletir também sobre sua prática docente, num 

processo de generalização naturalística9, conforme descrito por Stake (1983).  

Sob o mesmo pretexto, propomos ilustrar nossa discussão e exemplificar 

algumas ideias, analisando a maneira como é feita a apresentação do conceito de 

derivada e suas aplicações em dois livros didáticos de Cálculo que conhecemos em 

nossa experiência, de autoria de Richard Courant e de Louis Leithold, 

respectivamente. A escolha desses livros está relacionada à nossa percepção de 

diferenças na apresentação do conceito e aplicações de derivada, que nos parecem 

poder ser relacionadas a algumas das diferentes concepções sobre heurística que 

estudamos. 

Apoiados nestas duas etapas fundamentais, tecemos, então, um quadro com 

possibilidades de investigação de heurísticas que podem estar associadas a 

situações comuns envolvendo atividades propostas e apoio de livros didáticos de 

Cálculo – situações semelhantes a outras que podem ter sido ou estar sendo 

vivenciadas também por outros docentes. 

Na sistematização do nosso trabalho procuramos adotar, na medida do 

possível, um estilo de redação no qual nossa experiência vai introduzindo o debate 

como num diálogo, tornando-o mais didático e fluente, buscando o aprofundamento 

e a complexização de questões que trouxemos da nossa prática. 

Assim, no segundo capítulo, tecemos nossas reflexões pautadas em 

situações e questões vivenciadas por nós e que nos permitiram contextualizar as 

conjunturas matemáticas vivenciadas em sala de aula ou em momentos cotidianos, 

sem perder o foco na organização dos processos heurísticos. Dessa forma, 

evidenciamos momentos nos quais a heurística esteve presente a nosso ver ou que 

sua ausência foi sentida. Ainda nesse capítulo, seguimos um processo de 

aprofundamento das questões que formulamos sobre as experiências descritas, 

correlacionando-as aos elementos teóricos garimpados e que nos permitem lançar 

novas luzes sobre as questões vivenciadas, estruturando e expandindo a nossa 

compreensão.  

                                                             
9
 Em contraposição aos processos de generalização estatísticos, muito difundidos em pesquisa sob a 

ótica experimental-positivista, o autor aponta o processo de generalização naturalística como sendo 
um dos pilares epistemológicos das abordagens de pesquisa qualitativas. Discutimos melhor este 
fundamento no capítulo 2. 
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Após percorrermos um caminho onde nossa experiência já se encontra bem 

incorporada ao debate, trazemos à discussão, no terceiro capítulo, os livros didáticos 

de Cálculo de Richard Courant e de Louis Leithold. Neles buscamos, a título de 

ilustração, descrever aspectos gerais da organização dos conteúdos propostos e 

discutir como estes aspectos podem favorecer, ou não, a emergência de certas 

heurísticas, baseados no capítulo anterior. 

O quarto e último capítulo busca retomar as questões elencadas inicialmente, 

com vias a suscitar um debate mais situado sobre as noções de heurística 

desenvolvidas durante todo o trabalho e responder ao nosso problema de pesquisa. 

Dessa forma, as reflexões aqui propostas visam contribuir para a melhoria do ensino 

não só de Cálculo, apesar de usarmos tal conteúdo como referência, mas para a 

Matemática como um todo.  

Esta viagem, para a qual convidamos o leitor, nos leva a percorrer esta trilha 

que nos foi aberta pela reflexão e estudo sobre ensino e aprendizagem da 

matemática em suas dimensões práticas e teóricas, estas indissociáveis a nosso 

ver. Advertimos que, embora seja uma trilha já construída e tenha nos servido de 

referência, temos consciência como viajantes, de que ela passa em meio a 

paisagens vastas – tão vastas que os olhos e mentes que nos acompanharem 

poderão se deleitar com cenários, elementos e novas trilhas que não pudemos 

privilegiar em nossa análise ou que nos escaparam da vista.  

Sintam-se convidados a refletirem, juntamente conosco, as nossas 

experiências, os nossos anseios, as nossas dúvidas e percepções aqui levantadas e 

partilhadas. Vamos dialogar a respeito de elementos que nos aproximam de 

perspectivas cuja importância, para nossa prática, nós temos plena convicção, mas, 

que em certos momentos, não temos a chance de partilharmos conjuntamente. 
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2. REVENDO CENÁRIOS DA PRÁTICA DOCENTE À LUZ DA HEURÍSTICA 

 

 

Há algo mais belo que as mais belas descobertas, 
é o conhecimento da maneira pelas quais são 
feitas. 

Leibniz 

 
  

  

Nessa viajem que estamos iniciando, passaremos por ricas paisagens nas 

quais podem instigar a nossa reflexão sobre a docência em matemática. Aqueles 

que aceitarem o nosso convite encontrarão neste capítulo informações importantes 

sobre o que levamos conosco na bagagem e sobre o novo olhar que tivemos como 

viajantes que até já haviam passado uma primeira vez por algumas dessas trilhas, 

mas que munidos agora com as lentes da heurística, vislumbraram coisas que nem 

imaginavam fazer parte dessas paisagens. 

Dentre os cenários que visitamos e que considerávamos conhecidos 

encontram-se episódios de nossa prática docente, incluindo os que vimos 

partilhando com o leitor desde a introdução deste trabalho. A novidade para nós ao 

revisitá-los residiu no fato de termos apreciado e visitado estes cenários munidos 

agora com lentes com as quais nos permitiram perceber novas cores e contornos 

que antes não se distinguiam claramente ao nosso olhar. 

Nosso ponto de partida são nossas experiências docentes em seus vários 

contextos vivenciados durante os quase vinte anos de docência, como narramos no 

capítulo anterior, a saber: ensino de Matemática no EJA no contexto dos 

movimentos sociais, aulas de Matemática e Física nos Ensinos Fundamental e 
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Médio de escolas públicas e particulares, aulas de Cálculo Diferencial e Integral no 

Ensino Superior e, atualmente, atuação no Laboratório de Física com educandos do 

Curso de Licenciatura em Física. A partir delas, empreendemos aqui um processo 

de aprofundamento das questões que trouxemos da nossa prática, lançando sob 

elas um olhar diferente do que tínhamos, buscando ampliar os horizontes de 

reflexão sobre os processos que envolvem nossa prática docente nos seus vários 

níveis educacionais e nos mais diversos grupos de educandos que participam e que 

são influenciados por essa prática. 

 

 

2.1 Nosso Olhar para a Viagem 

 

Em nossos estudos aprendemos sobre muitas maneiras de viajar e de olhar 

para as paisagens pelas quais passamos – ideias conhecidas no trabalho 

acadêmico como sendo metodologias da pesquisa. E nesta viagem que realizamos, 

tomando como estação de partida o nosso curso de mestrado, fomos levados a 

estabelecer uma maneira de observar. Esta não poderia, a nosso ver, ser fechada 

demais a ponto de não nos permitir voltar nosso olhar para pontos que se 

mostrassem interessantes na medida em que os encontrássemos.  

Mais do que uma exigência acadêmica, essa nossa preocupação com a 

maneira de olhar se torna importante na medida em que temos consciência que 

trouxemos para o meio acadêmico um modo ver o mundo muito influenciado por 

nossa atuação como docentes e pelas questões que a docência nos coloca.  

Visando contemplar essas duas formas de ver o mundo (acadêmica e 

docente), nossa opção metodológica foi a de realizar uma pesquisa essencialmente 

bibliográfica e, a partir dela, procuramos realizar uma reflexão de inspiração 

filosófica sobre elementos de nossa prática. Segundo Saviani (1983) o pensar 

filosófico é um modo de refletir sobre a realidade compatível com uma perspectiva 

crítica e transformadora de formação e ação docente. Isto porque o pensar filosófico 

é uma reflexão radical (porque busca as causas dos fenômenos, os analisa em 

profundidade); é rigorosa (porque considera de maneira crítica os contextos, 

condições de produção, a qualidade do que é pensado); é de conjunto, sistêmica 
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(porque não tenta fracionar artificialmente a realidade analisada, mas sim 

compreender a amplitude dos contextos e unidade de análises consideradas e 

realiza sempre processo de síntese articulados com as análises, de modo a 

recompor o todo). 

Nesta perspectiva, os conhecimentos obtidos de fontes bibliográficas 

contribuem para análise da realidade materializada a partir das visões de seus 

autores e em nossa reflexão nós consideramos estas realidades por eles 

percebidas. Contudo, é nosso objetivo refletir sobre a realidade que nos é mais 

próxima, aquela que vivenciamos e na qual temos expectativa de atuação 

transformadora. Por isso, agregamos à nossa reflexão elementos da realidade que 

conhecemos. 

Ao fazermos isso, muitas vezes somos confrontados com um padrão de 

estudos acadêmicos baseado no modelo experimental-positivista, cuja prerrogativa 

de cientificidade muitas vezes oprime a reflexão na forma como a realizamos no 

exercício da docência. A exigência de controle rígido e quantificação dos elementos 

que compõem a realidade delimitada para estudo muitas vezes deixa de fora da 

reflexão elementos que tornam a nova realidade ―recortada‖ e distinta da original, a 

nosso ver. Por outro lado, o tipo de reflexão que propomos nos parece permitir que a 

experiência seja discutida considerando a perspectiva do sujeito e mantendo mais 

das suas características. 

Não queremos aqui questionar a validade de outros paradigmas nas análises 

da realidade. Queremos apenas, de forma consciente e fundamentada, nos reservar 

ao direito de pensar livremente, optar e submeter nossas reflexões ao crivo do 

coletivo humano ao qual nossos pensamentos podem alcançar. 

Parece não ser muito frequente na área de EM vermos estudos que adotam 

uma metodologia diferente no modelo empírico-analítico. Contudo, basta olhar mais 

atentamente para ver que autores com vasta experiência como Ubiratan D‘Ambrósio 

e Ole Skovsmose, por exemplo, conquistaram e fazem uso da prerrogativa de 

pensar fora de cânones da pesquisa empírica e se reportar a situações com efeito 

de ilustrar suas ideias. Essa prática é muito comum quando pesquisadores buscam 

discutir ideias em níveis mais amplos, construindo sistemas com as abordagens da 

Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica. 
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De certa forma fazemos esforço semelhante ao buscar considerar elementos 

mais amplos no processo de resolução de problemas, ampliando a abrangência com 

recursos filosófico-científico. Para nós, o pensar filosófico e o pensar científico se 

inter-relacionam, se alimentam mutuamente e na atividade científica devemos 

retornar às bases filosóficas em situações nas quais um conhecimento produzido 

numa situação particular procura ser generalizado e fazer parte do corpo teórico de 

um sistema. Para nós, o pensamento científico e o pensamento filosófico se 

articulam de maneira indissociável. 

O que propomos fazer aqui é exercitar a reflexão filosófica, cientes de que 

trazemos para discussão experiências revistadas, ex post facto, com o recurso de 

ilustração, visto que a função das situações descritas e analisadas não é a de 

validar/provar empiricamente conjecturas e afirmações, como acontece em algumas 

visões de pesquisa, mas sim a de construir um cenário que auxilie na inteligibilidade 

das ideias debatidas. Em nossa pesquisa, a maioria dos autores traça o debate 

visando à compreensão sistêmica e neles nos baseamos. 

Assim, no trato com nossa experiência docente nos distanciamos, de modo 

consciente, de uma perspectiva de rigor identificada com controle e quantificação 

dos dados, para nos aproximar de uma perspectiva de rigor na qual a consistência 

interna do que é pensado pode ser avaliada pela qualidade das articulações 

realizadas entre as ideias na tessitura do sistema, que é o debate construído. 

Ao assumirmos esta postura como educador e mestrando, assumimos que 

são muitas as interpretações possíveis sobre os mesmos fenômenos que 

analisamos e que a busca científico-filosófica do que seria a ―verdade‖ sobre o 

fenômeno, em nossa perspectiva, é a busca por explicações que se mostrem 

consistentes e adequadas à interpretação dos fenômenos. 

Ao trazermos nossa experiência para a reflexão buscamos ancorar em nossa 

realidade alguns pontos para serem considerados no debate e assim facilitar a 

participação de leitores que possuam experiências docentes que sejam estimuladas 

através do processo de generalização naturalística (STAKE, 1983). 

Para este autor, esse processo de generalização é empreendido a partir dos 

sujeitos que tomam contato com o texto científico ou filosófico pela identificação total 

ou parcial entre a realidade analisada e a do interlocutor. Trata-se de um processo 
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natural, intuitivo, idiossincrático, que está na base da capacidade dos sujeitos de 

aprender com as experiências de outros por um processo de reflexão pessoal. 

Como exemplo, podemos considerar o caso de um docente que relata na sala 

de professores os efeitos desastrosos do uso de calculadora em algumas de suas 

aulas de matemática. Após ouvir o relato, a partir de suas experiências, alguns 

colegas podem se sentir motivados a experimentar o uso de calculadoras em suas 

aulas porque, através do relato, obtiveram informações importantes tanto para 

compreender as condições que dificultaram o sucesso do colega, quanto para 

vislumbrar alterações com perspectivas de sucesso. Por outro lado, muitos colegas 

podem se convencer em não experimentar tal prática, por não identificarem 

possibilidades, como fez o narrador. Em ambos os casos descritos se processou a 

generalização naturalística. 

Em contraposição aos processos de generalização estatísticos, muito 

difundidos em pesquisa sob a ótica experimental-positivista, Stake (1983) destaca 

que a generalização naturalística é um dos pilares epistemológicos das abordagens 

de pesquisas qualitativas. 

Acreditamos que esta perspectiva é compatível com nossa necessidade em 

compreender melhor o núcleo do nosso problema de pesquisa, que é a noção de 

heurística e seus potenciais para reflexão e ação docentes. 

Sob estes pressupostos, neste capítulo, nos posicionamos como educadores 

que refletem suas práticas, visando possibilitar o desenvolvimento de uma atitude 

crítica frente ao conteúdo, bem como buscar ascender cognitivamente em relação 

aos conceitos abordados em sala de aula. Dessa forma, compartilharemos as 

angústias e situações vivenciadas no dia-a-dia por nós educadores, tentando 

levantar hipóteses e soluções acerca de situações-problemas referentes a alguns 

contextos. 

Nas seções subsequentes, contrastamos também algumas visões teóricas 

acerca da heurística com as condições sob as quais ela acontece durante a 

resolução de um problema proposto. Assim como nas situações problematizadas no 

capítulo anterior, os problemas aqui desenvolvidos evocam aspectos criativos, 

intuitivos e de interpretação das teorias/sistemas matemáticos. Visamos aproximar, 

dessa forma, as noções de heurística com os momentos nos quais um problema 

proposto e a sua tentativa de solução parece envolver processos relacionados à 
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criatividade, a descobertas e/ou a reorganização de conhecimentos. Portanto, 

algumas experiências vivenciadas, respaldadas pelas leituras com as quais tivemos 

contato, permitiram-nos traçar caminhos que nos conduziram a novas 

compreensões dos processos cognitivos que podem estar associados às RP. 

 

 

2.2 Heurísticas na Resolução de Problemas: contribuições de George Polya e 
Pappus de Alexandria 

 

Do mirante mais próximo que alcançamos nessa viagem avistamos 

inicialmente situações semelhantes ao problema de matemática que utilizamos 

como exemplo na introdução desse trabalho (p. 18) e cujo conteúdo estava 

relacionado às propriedades do expoente. O problema em questão solicitava a 

determinação do expoente   da expressão              . 

Logo em nossas primeiras leituras sobre o tema identificamos problemas 

como este, muito comuns em nossa experiência docente, como objeto das reflexões 

de George Polya. Percebemos que as contribuições desse autor nos ajudam a 

refletir sobre as condições de RP como o citado e também sobre problemas um 

pouco mais complexos. Talvez Polya tenha sido o responsável pela sistematização e 

popularização de uma concepção de heurística que leva em consideração a análise 

dos processos de RP e a tomada de consciência sobre as estratégias utilizadas – 

concepções que durante as décadas de 80/90 ainda influenciavam grupos de estudo 

no país, como o GEPEM/UFRRJ, cujos alguns trabalhos já mencionamos (Varizo, 

1986; Dantas, 1986; Pereira, 1987; Nasser, 1988; Diniz 1988). 

Embora Polya (1994) não tenha registrado arqueologia que fez sobre o 

conceito, pelas referências utilizadas (em particular à obra de Pappus de Alexandria) 

nós temos motivo para acreditar que ele recuperou a ideia de heurística de filósofos 

gregos clássicos. Isso nos leva a discutir alguns elementos enunciados neste tempo. 

Dentre os vários campos de investigação que os antigos gregos buscaram 

desenvolver, destacam-se a geometria, a mecânica e a óptica. Nestas três áreas em 

destaque, estão presentes as contribuições de Arquimedes de Siracusa10, que se 

                                                             
10

 Arquimedes, natural da cidade grega de Siracusa, situada na ilha da Sicília, figura entre os maiores 
matemáticos de todos os tempos e certamente foi o maior da Antiguidade. Nasceu por volta de 287 
a.C. e morreu durante o saque de Siracusa em 212 a.C. Era filho de um astrônomo e desfrutava de 
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associam à origem da palavra heurística, cujo significado lexical grego se constitui a 

partir do verbo heuriskein: encontrar, descobrir. 

Segundo Balieiro (2004, p. 69-70), esta associação dos processos heurísticos 

aos trabalhos de Arquimedes se reporta aos estudos da mecânica, associados às 

suas descobertas e fundamentações da geometria partindo dos estudos da física:  

Para estabelecer seus resultados, Arquimedes utilizava-se de 
procedimentos heurísticos, isto é, recursos provenientes das investigações 
mecânicas, pois suas descobertas geométricas estão fundadas e 
relacionadas com postulados e proposições de estática e hidrostática, 
formuladas nos tratados Sobre o equilíbrio dos planos e Sobre os corpos 
flutuantes, que não só permitem elaborar um esboço prévio das soluções ou 
demonstrações de alguns problemas ou teoremas geométricos, mas 
sugerem um delineamento plausível que possibilitará facultar essas 
soluções ou demonstrações por meio de um raciocínio, rigorosamente 
lógico, firmado em verdades desde logo aceitas sem demonstração e em 
outras verdades de antemão demonstradas em conformidade com os 
padrões clássicos da geometria grega, através do método de exaustão 
(BALIEIRO, 2004, p.69-70, grifos do autor). 

 
Dessa forma, podemos dizer que a heurística possui um ‗pai‘ no ocidente e 

este seria o próprio Arquimedes. Mas, dentro das nossas pesquisas, observamos 

que este tema tão caro para o desenvolvimento e para as descobertas científicas, 

deixou de ser abordado com maior profundidade dentro do campo da EM, sendo 

este aprofundado e desenvolvido nos campos da psicologia, didática e informática. 

Na década de 50, do século passado, o matemático húngaro George Polya11 (1887-

1985), na sua principal obra ―How to Solve it‖ ou traduzido para o português como ‗A 

Arte de Resolver Problemas‘12, retoma este tema com maior vigor no campo da EM. 

                                                                                                                                                                                              
alto prestígio junto ao rei Hierão (de quem talvez fosse parente). Há registros segundo os quais ele 
esteve algum tempo no Egito, provavelmente na Universidade de Alexandria, pois contavam, entre 
seus amigos, Cônon, Dositeo e Eratóstenes; os dois primeiros foram sucessores de Euclides e o 
último foi bibliotecário da Universidade. Arquimedes comunicou muitas de suas descobertas 
matemáticas a esses homens (EVES, 2011, p.192). 
11

 O desenvolvimento da Matemática nos Estados Unidos recebeu um grande impulso com a 

imigração de matemáticos europeus durante o período nazista. Dentre esses matemáticos está 
George Polya (1887–1985) que, certamente, determinou uma linha divisória nas pesquisas sobre os 
procedimentos heurísticos envolvidos na Resolução de Problemas, influenciando o surgimento de um 
novo campo de pesquisa em Educação Matemática. 
Nascido em Budapeste, capital da Hungria, Polya ingressou inicialmente no curso de Direito, talvez 
por se tratar da profissão de seu pai, porém achou o curso monótono passando para o curso de 
Línguas e Literaturas. Interessou-se por Latim, Física, Filosofia e finalmente por Matemática tendo, 
em 1912, concluído o seu doutoramento. (BALIEIRO, 2004, p, 137). 
12 Pelo estudo dos métodos de resolução de problemas, percebemos um novo aspecto da 

Matemática. Sim, porque ela tem dois aspectos: é a rigorosa ciência de Euclides, mas também é uma 
outra. A Matemática, apresentada de maneira euclidiana, revela-se uma ciência  dedutiva, 
sistemática, mas a Matemática em desenvolvimento apresenta-se como uma ciência indutiva, 
experimental. Ambos os aspectos são tão antigos quanto a própria ciência. Mas o segundo aspecto é 
novo sob um certo ponto de vista: a Matemática in statu nascendi, no processo de ser inventada, 
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Nesta obra, cuja primeira edição data do ano de 1945, Polya elenca uma série de 

―técnicas‖ ou ―regras práticas‖ mostrando os tipos mais comuns de operações 

mentais associadas ao processo de RP em matemática. 

Segundo Polya (1994, p. 86), a ―Heurística moderna procura compreender o 

processo solucionador de problemas, particularmente as operações mentais, típicas 

desse processo, que tenham utilidade. POLYA (1994, p. 86)‖. A Matemática, na 

verdade, é formada por um conjunto de problemas, hipóteses e suas soluções. 

Estas regras e métodos são uma espécie de extensão das técnicas muito utilizadas 

na geometria e na álgebra, onde se supõe resolvido o problema e procura-se fazer o 

caminho inverso. Dessa forma, tanto no processo de reconstrução regressiva ou 

raciocínio regressivo, contidos no método analítico, quanto no processo de 

reconstrução progressiva ou raciocínio progressivo, contidos no método sintético, é 

possível perceber elementos heurísticos associados a tal tarefa, pois os mesmos 

realizam descobertas e comprovam certas consistências:  

Adota-se então um procedimento heurístico segundo regras que se 
experimentam de problemas análogos ao problema de que se quer a 
solução. A análise consiste em resolver um problema admitindo o resultado 
que se quer demonstrar como verdadeiro, buscando, em seguida, um 
antecedente do qual seja possível deduzir o resultado que se quer 
demostrar e que foi admitido como verdadeiro. Repetindo esse processo de 
regressão sucessivamente busca-se chegar a algum resultado que já se 
conhece ou admite-se como válido. 
A síntese consiste em realizar esta solução, isto é, em determinar as 
quantidades e as figuras procuradas de maneira a satisfazer às condições 
requeridas e transformadas; em seguida, é necessário mostrar que as 
condições primitivamente postas são, também, satisfeitas. Pela falta de um 
procedimento mais simples, esta demonstração se opera, regra geral, por 
uma transformação das condições segundo uma ordem inversa daquela 
que se observaria na análise, para concluir que as condições novas podem 
auxiliar a verificar se as condições primitivas também ficarão completas. 
Além disso, esse procedimento, servindo-se da transformação reversível, 
possibilita concluir que as novas condições requeridas sejam as condições, 
não somente necessárias, mas suficientes das condições primitivas 
(POLYA, 1994, p. 104). 
 

Durante os processos de resolução de um problema matemático, segundo 

Polya (1995), alguns procedimentos heurísticos podem ser utilizados, como por 

exemplo, o uso de analogias, modelos e a redução de um problema para um mais 

                                                                                                                                                                                              
jamais foi apresentada exatamente desta maneira aos estudantes, aos professores ou ao grande 
público. 
A heurística tem múltiplas conexões: matemáticos, lógicos, psicólogos, professores e até filósofos 
reivindicam partes deste estudo para os seus domínios particulares. O autor, bem ciente da 
possibilidade de crítica de certos setores e perfeitamente cônscio de suas limitações, tem uma 
reivindicação a fazer: ele tem alguma experiência na resolução de problemas e no ensino da 
Matemática em diversos níveis (POLYA, 1995, p. vi. Grifo do autor). 
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simples. Estes procedimentos heurísticos são esquemas elásticos que permitem 

certo grau de variabilidade e capacidade de adaptação a determinadas condições e 

que orientam, de uma forma geral, à resolução de um problema, bem como auxiliam 

a nossa atividade de investigação.  

Retomando aqui a questão sobre potência da FUVEST, visto no primeiro 

capítulo, no momento em que invertemos a disposição dos termos da propriedade             

          , a aluna Sandra imediatamente relacionou ao elemento anterior do 

problema. Esta observação poderia ser considerada como uma espécie de sugestão 

ou de indicação que pode favorecer ao educando uma maior compreensão e o 

possibilite encontrar uma conexão entre os dados do problema e aquilo que é pedido 

na questão:  

DOUGLAS: Olha só o que eu descobri:           . 

CARLOS: Você trocou de lugar os termos, Douglas? 

DOUGLAS: Isto quer dizer que os dois termos são idênticos. 

SANDRA: Ah Douglas, então dá para transformar     em       para 
igualar os expoentes de base   e de base   e depois multiplicar, não é? 

  

Portanto, perguntas, indicações e sugestões podem auxiliar o educando a 

alcançar a solução do problema proposto. Para tanto, Polya (1995, xii e xiii) 

recomenda um conjunto de indagações e sugestões, classificadas em quatro etapas 

previamente definidas, que servem como mediadores do processo de interação 

entre o educador e o educando no momento da resolução de um problema. Para 

Varizo (1986, p. 30), ―este estilo de ensino desenvolve sobremaneira a capacidade 

do aluno de inverter uma operação mental, de atingir um determinado objetivo por 

caminhos diversos, de coordenar duas operações mentais numa só. VARIZO (1986, 

p. 30)‖. 

As quatro etapas propostas por Polya, quando realizadas de forma 

conscienciosa, podem concorrer para uma solução satisfatória de uma tarefa ou 

uma situação problema relacionada a um determinado conteúdo ou a uma 

circunstância criada no contexto do processo educacional. As etapas em conjunto 

compõem um processo global de RP no qual o objetivo para Polya era capacitar o 

indivíduo a desenvolver um número estratégias que não só auxiliariam na resolução 

de um problema específico, mas num conjunto maior de problemas que podem ser 
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integrados entre si, sejam eles relacionados a situações em sala de aula ou externas 

a ela. As etapas, juntamente com as estratégias e os questionamentos relacionados 

às mesmas, estão descritas no Quadro 2 a seguir:  

Quadro 2 – Conjunto de indicações e questões propostas por George Polya no ato 
da resolução de um problema. 

ETAPA SUGESTÕES QUESTÕES 

I. Compreensão do 
problema 

É preciso compreender o 
problema. Adote uma notação 
adequada. 

Qual é a incógnita? Quais são os dados? É 
possível satisfazer o condicionante? A 
condicionante é suficiente para determinar 
à incógnita? É possível traçar uma figura? 

II. Estabelecimento 

de um plano 

Encontre a conexão entre os 
dados e a incógnita. É 
possível que seja obrigado a 
considerar problemas 
auxiliares. É preciso chegar a 
um plano. Se não puder 
resolver o problema proposto, 
procure antes resolver algum 
problema correlato. Procure 
pensar num problema 
conhecido que tenha a mesma 
incógnita ou outra semelhante. 
Volte às definições. 

Já o viu antes? Ou já viu o mesmo 
problema apresentado sob uma forma 
ligeiramente diferente? Conhece um 
problema correlato? Conhece um problema 
que lhe poderia ser útil? Em caso de um 
problema correlato, é possível utilizá-lo? É 
possível utilizar o seu resultado? E o seu 
método? É possível reformular o problema? 
É possível reformulá-lo de outra maneira? 
É possível resolver uma parte do 
problema? Utilizaram-se todos os dados? 
Levaram-se em conta todas as noções 
essenciais implicadas no problema? 

III. Execução do 

plano 

Execute o seu plano. Verifique 
cada passo da execução. 

É possível verificar claramente que o passo 
está correto? É possível demonstrar que 
ele está correto? 

IV. Retrospecto Examine a solução obtida. 

É possível verificar o resultado? É possível 
chegar ao resultado por um caminho 
diferente? É possível utilizar o resultado, ou 
o método, em algum outro problema? 

Fonte: G. Polya, A Arte de Resolver Problemas: um novo aspecto do método matemático, 1995. 

O desafio intelectual corresponde diretamente ao grau de dificuldade que o 

problema sugere, seja este de ordem teórica e/ou prática. Mas, a sua resolução, de 

forma geral, é um ato consciente ou inconsciente? Para Efraim Fischbein13 (1973, p. 

230) é certamente uma atividade consciente do sujeito: 

                                                             
13 Efraim Fischbein nasceu na Romênia, em 1920. Ele ensinou matemática e filosofia no ensino 

médio. Em 1949 foi-lhe oferecido o cargo de professor do Departamento de Psicologia Educacional 
da Universidade de Bucareste e de 1959-1975 atuou como chefe do Departamento de Psicologia da 
Educação no Instituto de Psicologia, em Bucareste. O seu trabalho no desenvolvimento da criança, a 
psicologia cognitiva e educação matemática durante esse período é caracterizado pela originalidade 
das perguntas que ele fez, seus métodos sistemáticos de exploração e as ideias que ele prestou na 
interpretação dos dados. Seus muitos livros e artigos tem criado interesse internacional, e ele era 
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É consciente, porque a meta é definida, há uma compreensão do significado 
do problema e uma direção específica no respectivo campo escolhido, mas 
o processo de 'resolver', como tal, não é consciente em seus detalhes. O 
sujeito não controla, nem está ciente, dos mecanismos envolvidos na 
resolução do problema. Esta situação não é específica para a arte da 
invenção, pode ser encontrado em toda a atividade humana, não importa o 
quão simples. Quando eu vou pegar um copo de água, estou consciente da 
ação, porque estou consciente de sua finalidade. No entanto, os 
pormenores dos movimentos, as contrações musculares sucessivas não 
são o resultado de uma ordem consciente (E. FISCHBEIN, 1973, p. 230. 
Tradução nossa). 
 

Como afirma Fischbein (1973), durante a RP, esses procedimentos funcionam 

de modo implícito. Se se torna consciente do processo e tenta pensar sobre esses 

procedimentos, de forma explícita, ele não pode mais pensar no problema que tem 

sido levantado. Mas, para este autor, ter a consciência de procedimentos heurísticos 

pode ser útil pelas seguintes razões:  

Em primeiro lugar, estes procedimentos podem ser integrados em nossa 
atividade, dentro da estrutura hierárquica dos nossos hábitos intelectuais 
como resultado da prática sistemática e persistente. Gostaria de mencionar, 
por exemplo: a prática na compreensão do texto de um problema; 
apreciação dos factos; determinação de incógnitas; avaliação de imagens, 
deve existir tais imagens; a construção de figuras auxiliares, esquemas e 
diagramas; mudança de ponto de vista; o uso de analogias; a consideração 
provisória de problemas mais simples, etc.  
Há momentos durante a solução de um problema quando certos 
procedimentos heurísticos poderiam ser usados de forma consciente. No 
início, quando as variáveis envolvidas no problema devem ser resolvidas 
antes que o processo de resolução do problema real pode ser iniciado, 
algumas regras podem ajudar. Por exemplo: 'Olhe atentamente para a 
redação‘. 'Você entendeu completamente o significado de cada um dos 
termos usados?‘. ‗Tente descobrir exatamente o que está sendo pedido e, 
na medida do possível, os passos que você acha que vão ser necessários 
para obter a resposta‘, etc. (E. FISCHBEIN, 1973, p. 230. Tradução nossa). 
 

Assim, a capacidade de resolver problemas pode estar associada também ao 

número de repertórios e estratégias que o indivíduo possui em sua mente e que 

estes podem ser potencialmente desenvolvidos por exercícios de RP. Pensando 

dessa forma, tal prática poderá suscitar uma organização e uma construção de 

sistemas mais flexíveis e multidimensionais de hábitos mentais, os quais são 

essenciais para a RP. Tais sistemas cognitivos flexíveis e multidimensionais, nós 

conjecturamos que podem ser concebidos por heurísticas. 

Ainda na tradição dos antigos geômetras gregos, encontramos vestígios de 

processos associados à validação e comprovação de pressupostos geométricos a 

                                                                                                                                                                                              
frequentemente convidado, por trás da Cortina de Ferro, a conferências e reuniões em países 
ocidentais. (TIROSH, DREYFUS. Efraim Fischbein, 1920-1998. The International Commission on 

Mathematical Instruction – ICMI. Bulletin nº 45, december 1998). 
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partir das concepções de análise e de síntese. Apesar da importância desses 

processos na demonstração ou validação de um problema geométrico, a formulação 

do processo analítico na construção de um conceito ou de uma demonstração não é 

muito bem caracterizada, especialmente em uma das principais obras da geometria 

grega, os ‗Elementos‘ de Euclides de Alexandria14 (330-? a.C.), deixando-se em 

evidência apenas o processo de síntese, em suas formulações.  

A principal característica do método analítico é que este se dá, de certa 

forma, como de frente para trás, ou seja, parte do fim, assumindo-o como atingido 

para se chegar a algo anterior, efetivamente dado ou conhecido. Somente depois, 

por meio de uma etapa complementar, o método sintético, procede-se, a partir do 

que foi alcançado na análise, ao estabelecimento da solução do problema ou da 

verdade do teorema. Dessa forma, segundo Battisti (2010, p. 10), o método de 

análise em Pappus consiste no máximo de informações que se dispõe num 

problema: 

A famosa frase "suponha-se o problema resolvido" ou outra equivalente que 
Pappus e os praticantes da análise sempre utilizam no começo da análise 
(cf. Heath, 1952, p. 437 ss) não é um mero artifício linguístico ou retórico, 
sem consequência heurística. Por meio dela, a análise considera o 
desconhecido (o "efeito", o dependente) como dado ou como se fosse 
conhecido e, com isso, utiliza a sua "presença" e o poder heurístico que 
fornece. Cabe lembrar que, embora as noções de causa e de efeito sejam 
estranhas ao âmbito matemático, às relações causais são similares às 
relações de dependência no interior da matemática. A fecundidade da etapa 
analítica provém da utilização dos poderes do procurado (desconhecido), da 
sua força lógica, mas isso não significa que se deve ir do desconhecido em 
direção ao conhecido, seja extraindo conclusões, seja buscando premissas, 
como muitos pretenderam. Sendo ambos dados (conhecido e 
desconhecido), ainda que cada um a seu modo, a análise utiliza-os como 
melhor lhe aprouver. A postura do analista é a de estabelecer ou de 
construir relações úteis entre todas as entidades dadas ou disponíveis, no 
interior da complexidade em exame, tendo sempre em mente que seu 
objetivo final é a determinação do desconhecido pelo conhecido (BATTISTI, 
2010, p. 10). 
 

Assim, segundo Molina (2010, p. 144) a análise grega é um ―método de 

heurística matemática, que consiste em buscar as possíveis hipóteses de onde uma 

conclusão dada é deduzida, e um método de demonstração, que consistiria em 

buscar conexões dedutivas entre uma proposição e um conjunto de hipóteses‖. A 

descrição de Pappus de Alexandria sobre a análise seria como uma espécie de 
                                                             
14 É desapontador, mas muito pouco se sabe sobre a vida e a personalidade de Euclides, salvo que 

foi ele, segundo parece, o criador da famosa e duradoura escola de matemática de Alexandria, onde 
supõe-se ter sido professor. Desconhecem-se também a data e o local de seu nascimento, mas é 
provável que sua formação matemática tenha se dado na escola platônica de Atenas. Muitos anos 
mais tarde, ao comparar Euclides com Apolônio, de maneira desfavorável a este último, Pappus 
elogiou Euclides por sua modéstia e consideração para com os outros (EVES, 2011, p. 167).  
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movimento inverso, a fim de que o reconhecimento do fim desejado, estando sob os 

olhos do analista, seja realmente utilizado heuristicamente ao longo do processo 

analítico, sem nunca perder de vista o fato de ser, na realidade, consequente ou 

conclusão, cujas premissas devem ser encontradas. Para termos uma ideia mais 

clara do processo analítico e sintético proposto por Pappus de Alexandria, Polya 

(1995, p. 106) nos ‗presenteia‘ com um exemplo não-matemático que deixa muito 

bem claro como se desenvolve o raciocínio a partir dos elementos de análise e 

síntese que compõem a resolução de um problema ou de uma demonstração formal 

na Matemática: 

Um homem primitivo desejava atravessar um riacho, mas não pode fazê-lo 
da maneira habitual porque o nível da água subiu desde a véspera. Por 
isso, a travessia tornou-se o objeto de um problema: ―a travessia do riacho‖ 
é o   deste problema primário. O homem pode lembrar-se de já ter 
atravessado algum outro riacho por uma árvore caída. Ele procura ao redor 
uma árvore caída que lhe sirva, a qual se torna a sua nova incógnita, o seu 

 . O homem não encontra nenhuma nessas condições, mas há muitas 
árvores em pé à margem do riacho; ele deseja que uma delas caísse. Ser-
lhe-ia possível fazer uma árvore cair atravessada sobre o riacho? Surgem 
uma grande ideia e uma nova incógnita: por que meios poderia o homem 
derrubar a árvore por sobre o riacho? 
Esta sequência de ideias deve chamar-se análise, se aceitarmos a 
terminologia de Pappus. Se o homem primitivo conseguir concluir a sua 
análise ele poderá tornar-se o inventor da ponte e do machado. Qual será a 
síntese? A tradução das ideias em ações. O ato final da síntese será a 
passagem do homem por sobre a árvore através do riacho. 
Os nossos objetos comparecem na análise e na síntese; eles exercitam o 
raciocínio do homem na análise e os seus músculos na síntese. A análise 
consiste em pensamentos; a síntese, em atos. Há outra diferença: as 
respectivas ordens são inversas. A travessia do riacho é o primeiro desejo, 
do qual parte a análise, e é o último ato, com o que se conclui a síntese 
(POLYA, 1995, p. 106) 

 

Perceba que os dois atos se complementam, o pensamento e a ação, sendo 

a descoberta uma mescla de pensamento que guia a ação. Esta sem aquela seria 

improdutiva e desordenada; já o pensamento sem a ação seria apenas divagações 

que não se efetivariam.  

O ato criativo se dá na prática, mesmo que esta se efetive em uma teoria, em 

uma obra científica. Mas, este pode se concretizar também numa tecnologia, onde 

poderia ser considerada como uma síntese entre a ciência e a técnica. Dessa forma, 

podemos conceber, com este exemplo, que a análise nada mais é que uma 

decomposição do problema em partes mais simples, e a síntese a recomposição ou 

a ação para se conceber a efetiva solução. 

Para Zeljko Loparic (1997, p. 139-140), é possível que a ausência do 

processo analítico nas formulações geométricas gregas tenha uma razão de ser, 
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apesar de na obra ‗Coleção Matemática‘15 do geômetra grego Pappus de Alexandria 

(290-350), em seu Livro VII, essas partes se combinam e se complementam num 

único método: 

Em muitos casos, as verdades geométricas implicam-se mutuamente de 
maneira óbvia. Por isso, uma vez feita a análise, a síntese torna-se trivial e, 
portanto, dispensável. Além disso, a exposição dos passos de análise não é 
necessária para o sucesso da síntese: a legitimidade da construção e da 
prova nela contida não depende, em nada, dos passos realizados na 
análise, mas apenas da teoria geométrica pressuposta. Por isso, em muitas 
obras da geometria grega, em particular nos manuais que ensinam com 
rigor as verdades matemáticas, os passos analíticos são sequer 
mencionados (LOPARIC, 1997, p.139-140). 
 

No referido Livro VII da ‗Coleção Matemática’ de Pappus, é possível abordar 

aspectos analíticos e sintéticos na perspectiva de se revelar certas heurísticas 

associadas a tal atividade, evidenciando certos elementos contidos nos processos 

de construção do conhecimento geométrico. Segundo Balieiro (2004, p. 69-70), é 

possível que os pressupostos heurísticos, relacionados com a atividade de validação 

dos problemas geométricos, estejam presentes nas suas formulações analítica e 

sintética, como segue: 

Fica explícito que os antigos geômetras utilizavam um procedimento 
heurístico para solucionar seus problemas matemáticos, isto é, um modelo 
matemático que utiliza a análise para encontrar a solução de um problema 
ou a demonstração de um teorema e, em seguida, a síntese para expor o 
que se encontrou para solucionar o problema ou a demonstração de um 
teorema; esses aspectos, analítico e sintético, permaneceram na 
Matemática de Euclides de Alexandria e nos trabalhos desenvolvidos por 
outros geômetras gregos contemporâneos e posteriores (BALIEIRO, 2004, 
p.69-70). 

 

Para nos familiarizarmos um pouco com estes processos analítico-sintéticos, 

retomaremos a nossa primeira questão abordada no primeiro capítulo, referente à 

potenciação. O seu enunciado dizia que:  

                                               

Observe que este enunciado trata de um problema de determinação, 

aparentemente, não tão simples de ser resolvido. O educando necessita estar, ao 

menos parcialmente, bem familiarizado com as propriedades, a fim de utilizá-las 

para sucessivas reduções e, assim, alcançar a solução almejada. Mesmo com tais 

conhecimentos, é necessário que este educando faça uso da criatividade ou faça 

                                                             
15

 A Coleção Matemática de Pappus é verdadeiramente uma mina rica em pepitas geométricas. 

Comparações, quando possíveis, tem mostrado que os comentários históricos contidos no trabalho 
são dignos de confiança. Devemos muito de nosso conhecimento da geometria grega a esse tratado, 
com suas citações ou referências a trabalhos de mais do que 30 matemáticos da Antiguidade. 
Poderíamos chamá-lo de réquiem ou canto do cisne da geometria grega (EVES, 2011, p. 212). 
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surgir uma boa ideia para observar que, durante a sua resolução, deva aparecer o 

produto de     e que, a propriedade            deva ser compreendida em sua 

reciprocidade, ou seja,           . Somente a partir dessa ideia é que se pode 

introduzir a transformação: 

                      

Esta substituição traz certa vantagem, pois agora podemos obter uma 

expressão mais simples: 

                                 

Mas, ainda não terminou a tarefa, pois se deve atentar ao enunciado         

(      ) e, a partir daí, aplicar uma outra invenção: 

              

E finalmente, transforma-se a questão em uma forma ainda mais simples: 

                                     

Neste momento, encerra-se a análise e passa-se à solução do problema 

através da igualdade exponencial, desde que o educando saiba solucioná-la. 

Mas, em que consistiria então o processo de síntese? Segundo Polya (1995, 

p. 106) estaria na execução dos passos indicados pela análise e na conclusão da 

resolução, bem como em sua verificação final: 

Se                , então                

Concluímos, dessa forma, que os processos de análise e de síntese são 

distintos, mas inter-relacionam-se e complementam-se durante uma resolução. 

Afinal, resolver problemas é uma atividade fundamental para o ser humano. 

Com este segundo enfoque sobre fontes de heurísticas retomamos a primeira 

parte do nosso problema de pesquisa, exposto no Capítulo 1, e destacamos aqui 

uma ideia útil para nossa análise: a percepção de que as heurísticas propostas por 

George Polya e Pappus de Alexandria conjugam elementos e processos associados 

ao nível da tarefa matemática proposta. Com isso, queremos dizer que novas ideias 

de como resolver o problema podem surgir tanto da revisão de relações e 

definições identificáveis entre os elementos presentes e circundantes do problema, 

quanto da aplicação, com poucas adaptações de técnicas presentes no repertório 

construído pelo indivíduo na sua experiência de revolvedor de problemas. Nem por 

isso, a tarefa proposta deixa de se constituir num problema autêntico para o 

estudante ou para o matemático: trata-se de relações que se evidenciam para 
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ambos no processo de confronto e levam a compreensões mais situadas mesmo de 

elementos e técnicas razoavelmente conhecidos.  

 Dizemos que estas são heurísticas com um grau de abrangência e de 

complexidade de primeiro nível, sendo que este primeiro nível é considerado o nível 

mais elementar dos três que trataremos neste estudo. 

Assim, a próxima seção, terá como pressuposto, tratar as heurísticas 

relacionadas à criação de obras científicas.   

 

 

2.3 Heurísticas associadas às origens da Ciência Moderna 
 

Alcançamos um segundo mirante. Este nos permite ver paisagens mais 

vastas, com limites não muito bem definidos, com regiões pouco exploradas ou ao 

menos aparentemente desconhecidas por nós. Aqui caracterizamos o nosso 

segundo cenário, no qual os limites entre a Matemática e outras Ciências não são 

muito bem discerníveis. Tendo percorrido as primeiras paisagens, precisamos ir 

mais além, precisamos conhecer de forma mais ampla e evidente a Ciência que nos 

propusemos a ensinar.  

Para conduzir as nossas reflexões neste novo cenário que ora se abre, 

trouxemos mais uma questão relacionada às nossas vivências. A análise que se 

seguirá nos parece evidenciar um embate entre a matemática vivenciada pelos 

antigos egípcios – de ordem prática, concreta – e a matemática vivenciada pelos 

gregos clássicos – de ordem formal, abstrata.  

Seria válido o calculo da área de um círculo sem se fazer uso do valor de  ? 

No ano de 2002, quando estávamos construindo um imóvel, fazíamos uma pesquisa 

sobre o preço de uma laje para cobrir esse imóvel. Em uma das lojas de material de 

construção pesquisada, um gerente nos explicou todo o processo pelo qual são 

encomendadas, fabricadas e vendidas as lajes. Em meio às explicações dadas pelo 

gerente, fizemos o seguinte questionamento: 

DOUGLAS: Como é realizada a encomenda de lajes na sua loja? 

MÁRIO: De forma geral, o vendedor vai até à construção e mede o local. 
Com os valores em mãos, encaminhamos para a fábrica a fim de produzir a 
quantidade solicitada. 

DOUGLAS: Acontecem muitos erros? 



55 
 

 

MÁRIO: Sempre peço ao vendedor para ter cuidado nos cálculos efetuados, 
pois o pedido poderá sair errado e dai causaria algum tipo de prejuízo ou 
para a empresa ou para o consumidor.  

DOUGLAS: E quando a laje possui o formato circular, no caso de uma 
cobertura para cisterna, por exemplo, como o vendedor efetua o cálculo 

dessa área? Ele utiliza o valor de  ? 

MÁRIO: Ele não utiliza a fórmula da área do círculo         para o cálculo 

desta área. Para realizar os cálculos devidos, o vendedor emprega uma 
técnica que eu mesmo desenvolvi

16
. É assim – o vendedor deve medir o 

diâmetro aproximado da laje, multiplicar este valor por ele mesmo e dar um 

desconto de       no resultado obtido. Quer ver como dá certo? Calcule a 
área de uma laje circular de      de diâmetro. 

 
Solicitamos uma caneta, um papel e uma calculadora para verificarmos pelos 

dois métodos: o método formal com o valor de        e o método proposto pelo 

gerente com o desconto de      . Assim o fizemos: 

Tabela 1 – Tabela comparativa entre dois métodos para o cálculo da área de um 

círculo com      de diâmetro. 
 

MÉTODO FORMAL (m²) MÉTODO DO GERENTE (m²) 

      

          

          

        

        

         

             

         

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

DOUGLAS: Mário estou muito surpreso! Os dois resultados são exatamente 

iguais quando o valor de       .  

MÁRIO: Tá vendo como dá certo!? 

 

Ficamos realmente muito surpresos com o procedimento proposto pelo 

gerente. Pensar que num método formal o vendedor utilizaria a metade da medida 

feita, depois multiplicaria o valor obtido por ele mesmo e, finalmente, multiplicaria por 

um número igual a     , seria um trabalho um pouco complexo. Já através do outro 

procedimento, o vendedor faria uso apenas da própria medida, multiplicando pelo 

mesmo valor e, finalmente, descontando de       do resultado obtido na 

                                                             
16 O gerente nos confidenciou que a preocupação em descobrir uma forma de calcular que fosse justa 

e simples (entender, explicar e aplicar) levou-o a ocupar muito tempo pensando, incluindo horários 
livres como o de almoço. E foi numa destas situações, rabiscando em um pedaço de papel, que esta 
solução se revelou para ele. 
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calculadora. Acreditamos que este seria um processo mais simples de se fazer, 

especialmente com o auxílio da calculadora.  

 Com tais processos em mente, fizemos uma espécie de verificação com 

outras medidas e chegamos a resultados idênticos pelas duas formas, só que para 

tanto utilizamos o valor de   com duas casas decimais apenas. Buscando refletir 

sobre o que estava por trás desse raciocínio tão perspicaz, observamos que o fato 

de multiplicar o diâmetro medido pelo mesmo valor está associado à ideia de se 

obter um quadrado circunscrito ao círculo medido, sendo que a área desse quadrado 

superaria em       aproximadamente (região em laranja) a área do círculo (região 

branca), como nos mostra a Figura 6 a seguir: 

 

Figura 6 – Círculo inscrito a um quadrado de lado D. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

 Que raciocínio poderia estar por trás desse valor de       determinado pelo 

gerente? Pensando nesta questão, nos propomos a analisar se a razão entre as 

duas superfícies, a área do círculo inscrito, com o uso do valor de       , e a área 

do quadrado circunscrito a este era compatível com o valor do percentual de 

desconto. Assim, efetuamos a seguinte razão: 

  

  
 

      

  
 

    (
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    (
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 A que conclusão nós podemos chegar após o resultado dessa expressão    ? 

Que a área do círculo equivale a, aproximadamente,       da área do quadrado 

sobrescrito a este círculo. Se observarmos bem, veremos que a diferença entre as 

duas áreas é igual aos      , que é exatamente o valor que o gerente determinou. 
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  A resolução prática do problema veio através do gerente, buscando fazer com 

que os seus funcionários resolvessem da forma mais fácil e simples possível o 

problema de se calcular a área de uma laje circular. A nossa preocupação residiu, 

basicamente, em tentar compreender os processos matemáticos formais que 

estavam por trás de tal raciocínio prático e efetivo.  

Dessa forma, presumimos que o conhecimento matemático pode ser 

alcançado através de um modelo intuitivo de construção e percepção a partir da 

resolução de questões práticas, dadas no seu dia-a-dia. Historicamente, este 

processo ganhou contornos formais primeiramente com o pensamento grego 

clássico. Este processo foi tomando um contexto mais geral e se distanciando dos 

processos básicos de raciocínio matemático. Será que devemos abrir mão de tais 

processos intuitivos em nossas práticas, especialmente quando estamos em sala de 

aula? É possível desenvolver o método formal sem prejuízos aos processos 

intuitivos? Estes são incompatíveis? No momento de se resolver um problema 

prático, que necessite de conhecimentos práticos, o conhecimento formal, em certo 

nível, prejudicaria ou ajudaria? Talvez a proposta de um diálogo entre ambos seja 

uma forma mais eficiente de se construir o conhecimento matemático formal, 

apoiando-se numa concepção de educador matemático que abranja aspectos 

múltiplos e flexíveis dos conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares.   

Convidamos dois filósofos que se integram à origem da Ciência Moderna para 

tentar elucidar as noções de heurística que estão associadas às questões 

levantadas até o momento, bem como aos raciocínios que orientam e organizam os 

processos de descoberta e criação dentro das Ciências. Primeiramente, 

desenvolvemos os aspectos relacionados às contribuições que a metodologia 

proposta por Francis Bacon17 (1561-1626) trouxe para o próprio desenvolvimento da 

                                                             
17 O filósofo e político inglês, Sir Francis Bacon, ocupa um notabilíssimo lugar na história do 

pensamento e da ciência como criador da investigação experimental (Novum Organum Scientiarum, 
Ensaios). Conta-se entre os primeiros que teve consciência do significado histórico das ciências e de 
como estas transformam não só a filosofia, mas também a vida dos homens. Para Bacon, o saber há 
de permitir ao homem dominar a natureza. Por isso, tenta unir as tradições sábia e popular, até então 
separadas. A sua filosofia baseia-se, essencialmente, na substituição da lógica dedutiva medieval, 
que considera estéril, por um novo método experimental e indutivo. O Novum Organum é o início de 
um ambicioso projeto de síntese total do conhecimento humano. Após criticar os prejuízos (ídolo ou 
preconceito de que nos devemos libertar para construir a ciência) que obstaculizam o caminho da 
verdadeira ciência, Bacon fixa de modo sistemático as regras da indução: as tabelas de presença, de  
ausência e de graus. Ignora a importância do método analítico e das matemáticas e mostra-se 
adversário do método criado por Galileu, dado que nele os fenômenos estão isolados do seu meio 
natural e apenas são estudados nos seus aspectos mensuráveis (BACON, 2003, p. 228-229). 
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emergente ciência empírica que ora se estabelecia como forma de interpretação e 

compreensão dos fenômenos da natureza.  Tentando ampliar ainda mais o nosso 

entendimento sobre as concepções heurísticas associadas aos processos científicos 

e buscando integrá-las à questão proposta, desenvolvemos os processos de análise 

e síntese em René Descartes18 (1596-1650). Consideramos que estas fontes de 

heurísticas que tiveram reconhecida importância no desenvolvimento das ciências 

também possam entrar em jogo na RP, mas por se tratar de processos que vão além 

do repertorio básico relacionado à solução de tarefa, trataremos aqui como 

heurísticas de segundo nível.   

 

 

2.3.1 As escalas ascendente e descendente de Francis Bacon 

 

Buscando elementos para caracterizar as fontes de heurísticas desenvolvidas 

nesta seção, serão classificados neste nível os métodos heurísticos que envolvem 

verdadeiras criações via aventura intelectual e procedimentos científicos. Assim, 

segundo A. A. Moles (2010, p. 93), autor que analisaremos mais adiante, afirma que: 

Apoiando-se bem menos que os precedentes sobre o que quer que seja de 
existente ou sobre um corpo de conceitos matemáticos ou físicos, os 
métodos aplicar-se-ão a estabelecer uma estrutura mental mais 
especificamente no mais impreciso domínio experimental, ou seja, nas 
partes menos avançadas das ciências (MOLES, 2010, p. 93). 
 

Enfocamos, primeiramente, as heurísticas das ciências empíricas na 

concepção de Francis Bacon, para quem elas se revelam nos métodos mais gerais 

do conhecimento científico: através do processo indutivo ou ascendente e, 

complementando, através do processo dedutivo ou descendente.  

                                                             
18 Na véspera do dia de São Martinho, 10 de novembro de 1616, no acampamento de inverno de sua 

tropa às margens do Danúbio, Descartes passou pela experiência de três sonhos singularmente 
vividos e coerentes que, segundo ele, mudaram o curso de sua vida. Os sonhos, conforme suas 
palavras, iluminaram os propósitos de sua vida e determinaram seus futuros esforços revelando-lhe 
uma ―ciência maravilhosa‖ e uma ―descoberta assombrosa‖. Descartes nunca revelou explícita e 
exatamente do que se tratava, mas há suposições de que essa ciência seria a geometria analítica, ou 
a aplicação da álgebra à geometria. Só 18 anos mais tarde ele iria expor algumas de suas ideias em 
seu Discours. Outra lenda, parecida com a história da queda da maçã de Isaac Newton, dá conta de 
que o estalo inicial da geometria analítica teria ocorrido a Descartes ao observar uma mosca que 
caminhava pelo forro de seu quarto, junto a um dos cantos. Teria chamado a sua atenção que o 
caminho da mosca sobre o forro poderia ser descrito se, e somente se, a relação ligando as 
distâncias dela às paredes adjacentes fosse conhecida. Embora essa história seja apócrifa, é 
inquestionável seu valor pedagógico (EVES, 2011, p. 388-389). 
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O método proposto por Francis Bacon, na obra conhecida como Novum 

Organum, cujo contexto é uma nova perspectiva da obra de Aristóteles19, (384-322 

a.C.) ‗Organum‘, pode ser categorizado em dois blocos distintos, mas que se 

complementam: uma crítica ou destrutiva e uma construtiva. A primeira, de teor 

crítico, é essencial para preparar a mente humana para o processo cognitivo de 

construção do conhecimento, por desempenhar a função de eliminar erros, 

preconceitos e equívocos que se apropriam da inteligência humana e que, segundo 

Menna (2011, p. 143) é denominada de Teoria dos Ídolos; a parte construtiva do seu 

método, que está associada ao auxílio dos sentidos, da memória e da inteligência, 

permanece organizada em duas áreas de atuação do pesquisador: uma ascendente 

ou indutiva e uma descendente ou dedutiva.  

Para melhor compreender os métodos crítico e construtivo propostos por 

Bacon, podemos fazer uma analogia com o Método Socrático20, que também é 

dividido em duas partes: Ironia socrática, a ação de se questionar sobre um tema em 

discussão, associada à parte que refuta ou critica e delimita um conceito, e a 

Maiêutica, a arte de parturejar; as perguntas mostram as contradições de seus 

interlocutores, levando-os a produzirem um juízo segundo uma reflexão e não mais 

a tradição, os costumes ou opiniões alheias, ou seja, está associada ao argumento 

construtivo. Esta relação também serve de parâmetro para nos mostrar o quanto 

estão presentes elementos constitutivos do conhecimento na Antiguidade à Nova 

Ciência que está em processo de construção. 

                                                             
19 Ao contrário da Academia, voltada fundamentalmente para investigações matemáticas, o Liceu 

transformou-se num centro de estudos dedicados principalmente às ciências naturais. De terras 
distantes, conquistadas em suas expedições, Alexandre enviava ao ex-preceptor exemplares da 
fauna e da flora que iam enriquecer as coleções do Liceu. Mas o biologismo era mais que uma 
perspectiva de escola: tornou-se marca central da própria visão científica e filosófica de Aristóteles, 
que transpôs para toda a Natureza categorias explicativas pertencentes originariamente ao domínio 
da vida. Em particular, a noção de espécies fixas — sugerida pela observação do mundo vegetal e 
animal — exercerá decisiva influência sobre a física e a metafísica aristotélicas, na medida em que se  
reflete na doutrina do movimento, elaborada por Aristóteles (PESSANHA, 1987, p. 12).  
20 A demolição das falsas ideias que fundamentam a falsa imagem que as pessoas têm delas próprias 

é o que pretende a ironia: momento do diálogo em que Sócrates, reafirmando nada saber, força o 
interlocutor a expor suas opiniões, para, com habilidade, emaranhá-lo na teia obscura de suas 
próprias afirmativas e acabar reconhecendo a ignorância a respeito do que antes julgava ter certeza. 
(...) Sócrates — dando um exemplo que a pedagogia moderna frequentemente tenta reviver — 
reserva-se nessa fase, chamada maiêutica ou parturição das ideias, um papel semelhante ao de sua 
mãe, Fenareta. Ela ajudava as mulheres a darem à luz seus filhos; Sócrates, que se dizia ele mesmo 
estéril — pois só sabia que nada sabia —, procurava auxiliar as pessoas noutra forma de concepção, 
a das ideias próprias: forma de se ir ao encontro de si mesmo — como prescrevia a inscrição do 
templo de Delfos — e de fazer de si mesmo seu próprio ponto de partida (PESSANHA, 1987, p. 26-
27). 
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 Em linhas gerais, podemos estabelecer que a principal contribuição de 

natureza heurística que Bacon propõe no seu método na primeira parte ou parte 

crítica, seria, necessariamente, recusar algumas metodologias que o precederam, 

com o intuito de eliminar algumas teorias ou conceitos errôneos, com o objetivo puro 

e simples de orientar e formar uma mente crítica, livre de seus ídolos, com a 

perspectiva de um julgamento correto.  Referente à segunda parte do método 

baconiano, ou seja, a principal contribuição de natureza heurística que o método 

construtivo traz, está pautada nos auxílios aos sentidos, à memória e à inteligência. 

Segundo Menna (2011, p. 377-378), estes auxílios são como: 

Em particular, tratei de distinguir claramente entre dois grandes conjuntos 
de procedimentos – as duas vias do organum baconiano –, ambos com 
funções bem diferenciadas: o de ascenso cognitivo e o de descenso 
cognitivo. A partir desta distinção mostrei que, para Bacon, os auxílios de 
ascenso são heurísticas de descoberta e avaliação inicial e os de descenso 
são princípios avaliadores de eliminação. Em síntese, sob a distinção 
procedimental ―invenção/juízo‖ – ou, em termos contemporâneos, 
―descoberta/justificação‖ – o que Bacon pretendeu com seu método foi 
oferecer uma nova metodologia da ciência em geral (novum organum 
scientiarum) isto é, uma metodologia da pesquisa que inclui etapas de 

geração tanto como de avaliação (MENNA, 2011, p. 377-378).  

   

Dessa forma, Menna (2011, p. 382-383) considera que o método proposto por 

Bacon estaria estruturado ―em torno de guias ou máximas criativas e avaliativas; (...) 

pretendeu fornecer heurísticas para que as pessoas, reunidas em comunidades de 

pesquisa, pudessem construir hipóteses científicas de qualidade.‖. Assim, as 

heurísticas são vistas como uma linha que conduz a razão humana à natureza e, por 

isso, transforma-a. Mas, se o segundo instante do método baconiano é o que 

caracteriza significativamente a natureza heurística de todo o seu método, em que 

consiste o momento da escada ascendente? Consiste em uma sistematização 

substancial dos procedimentos indutivos, elevando ao status de método de 

inferência nas ciências naturais, ou seja, estabelece os fundamentos do método 

indutivo moderno.  

Menna (2011, p. 198) expõe as partes que compõem a escada ascendente do 

método de Bacon: a) Os auxílios dos sentidos – a história natural e experimental; b) 

Os auxílios da memória – as tabelas de descoberta; c) Os auxílios da inteligência – a 

indução por exclusão; d) A primeira vindima – a permissão ao intelecto; e) Instâncias 

prerrogativas e outros auxílios do intelecto; f) O fim da escada ascendente: a causa 

pesquisada? Queremos destacar que todos esses auxílios da escada ascendente do 

método baconiano tem o papel de ajudar o intelecto humano a interpretar os 
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elementos da natureza a partir da experiência. Dessa forma, a heurística está 

presente no processo de fazer surgir, criar modos de investigar e descobrir relações 

existentes entre a experiência e os processos da natureza. 

A partir da análise feita até momento sobre as noções de heurística em 

Bacon, é possível associá-las, em certa medida, a uma questão 21 geométrica que 

fez parte de nossas reflexões como docente e que comentamos brevemente no 

primeiro capítulo: uma questão relacionada a um método prático de determinação da 

área de terrenos poligonais irregulares pelos estudantes do PRONERA. 

Na reflexão que tecemos aqui, o que relaciona a questão citada aos 

processos baconianos nos parece ser o processo empírico de validação dos 

cálculos. No momento em que os educandos do MST relataram o cálculo da área de 

uma pequena extensão de terra, poderíamos justificar o raciocínio para se 

determinar o valor aproximado da área (Figura 7) por um processo de otimização 

através do cálculo de médias. 

 

Figura 7 – Medidas dos lados da pequena extensão de terra. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

O resultado desse cálculo ficou assim formulado pelos educandos: 

                    ;                                               

A heurística associada à exploração do conceito de média, como é abordada 

na expressão    , abre caminhos para a compreensão e formalização de áreas de 

figuras geométricas planas euclidianas, como é o caso da fórmula do cálculo da área 

de um trapézio    
     

 
  , ou seja, sua área é igual à MÉDIA dos lados opostos 

vezes a sua altura. Podemos observar que não só nesse caso o conceito de média é 

importante, mas em outros contextos como o da álgebra e o da estatística.  

O que inferimos a partir deste caso é que, independente da origem do modelo 

matemático utilizados por estes sujeitos, sua validação nos parece ter sido feita a 

                                                             
21 Ver página 26 desta dissertação. 
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partir de dois elementos que associamos ao contexto empírico da medição de 

terrenos vivenciada: a intuição associada a ideia de média e seus significados, que 

nos parece suficientemente acessível para que os sujeitos admitam essa forma de 

cálculo com naturalidade e sintam-se a vontade para ensiná-la; a possibilidade de 

confrontação das medidas calculadas em situação distintas e por sujeitos distintos, 

como pode acontecer em casos com terrenos que já tem sua medida registrada em 

escrituras públicas, cadastro de imóveis, contratos, etc. 

O que colocamos em pauta é o processo de formalização das construções 

geométricas em detrimento das heurísticas nos processos não formais do 

conhecimento matemático. Esta abordagem mostra que durante a evolução nos 

processos formais da matemática, estes podem ser precedidos por processos 

heurísticos que favoreçam à imaginação nas descobertas científicas, ao pensamento 

criador. 

 

 

2.3.2 Os processos de análise e síntese propostos por René Descartes 

 

Dentre os vários teóricos que desenvolveram abordagens heurísticas nos 

seus trabalhos teórico-epistemológicos, encontra-se René Descartes. Sua obra 

conhecida por Discurso do Método, de forma geral, está diretamente vinculada ao 

desenvolvimento e à formulação de um método eficiente para a nova ciência que 

emergia nesse período histórico.  

O filósofo racionalista Descartes chega a apresentar a existência de certas 

verdades que são descobertas através do intelecto humano dissociadas de um 

raciocínio lógico, argumentativo e que são descobertas por uma espécie de visão 

súbita do intelecto. Assim, segundo o cientista russo Puchkin (1969, p. 11): 

Para Descartes, os axiomas básicos da ciência são verdades intuitivas. 
Revelam-se através da visão direta da inteligência e não constituem 
deduções baseadas nas variadas conclusões da razão, ou em reflexões 
pautadas em determinadas regras. Em sua obra Regras para a Orientação 
do Espírito, Descartes põe em relevo a diferença entre intuição, como meio 
espontâneo de conhecimento, e o conhecimento apoiado no mecanismo 
lógico das definições, silogismos e provas (PUCHKIN, 1969, p. 154, grifos 
do autor). 
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Esta visão direta da inteligência citada pelo autor sobre a compreensão de 

Descartes se aproxima da terminologia de Arquimedes de Siracusa sobre atividade 

heurística. Nela, está implícita a ideia de descoberta por uma espécie de estalo, 

visão súbita ou insight (percepção). Segundo Loparic (2006), as regras fundamentais 

da ciência não podem ser apreendidas, mas: 

[...] para que o conhecimento seja possível, um certo número de operações 
cognitivas, como a intuição e a dedução, deve ser dado como inato. Mesmo 
os primeiros princípios do método, segundo os quais essas operações 
primitivas devem ser usadas, devem ser inatos. Eles se manifestam aos 
poucos na história das ciências, em particular, na história da matemática. As 
regras metodológicas da dedução, por exemplo, tornam-se visíveis na 
análise dos antigos e na álgebra dos modernos, ciências que são formas de 
aplicações espontâneas de ‗princípios inatos do método‘, das ‗primeiras 
sementes dos pensamentos úteis‘. É nelas que encontramos, segundo 
Descartes, a ‗verdadeira matemática‘ (LOPARIC, 2006, p. 135). 
 

 Os traços de análise e síntese preservados em Pappus de Alexandria são 

retomados por Descartes em sua obra intitulada Regras, sendo modificado e 

adaptado tanto à álgebra nascente como à própria geometria cartesiana, levando em 

consideração os novos tempos e as novas concepções científicas. Além dessa 

abordagem, é importante ressaltar o seu aspecto universal, pois se pretendia 

alcançar para além do aspecto puramente matemático.  

A primeira finalidade da ciência geral, segundo Descartes, é distinguir o 

verdadeiro do falso e, assim, se chegar ao conhecimento de toda a verdade. Dessa 

forma, a análise está relacionada, em Descartes, a aspectos a priori 22 e a síntese a 

aspectos a posteriori 23. O anterior diz respeito à disciplina da intuição e do 

julgamento, o posterior diz respeito a achar caminhos dedutíveis (demonstrar) para 

resolver os problemas solúveis. Segundo Loparic (2006), além de os Elementos e 

outras obras de geometria grega, está presente apenas o método de síntese, ou 

método axiomático, diferentemente do que ficou preservado nas obras de Pappus de 

Alexandria. Assim, os antigos não buscaram revelar e registrar o método analítico, 

exceto em relação ao que ficou preservado na obra de Pappus de Alexandria. 

Segundo Battisti (2010, p. 2), o método de análise não é de natureza puramente 

matemática, pois é anterior à ciência geométrica: 

                                                             
22

 ‘A análise‘, diz Descartes no original latim, ‗mostra a verdadeira via pela qual a coisa foi descoberta, 
metodicamente e como que a priori‘ (LOPARIC, 2006, p. 142, grifo do autor).  
23

 Na descrição da síntese, o original diz: ‘A síntese‘, ao contrário, por um caminho oposto e como 
que buscado a posteriori (LOPARIC, 2006, p. 142). 
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Para Descartes, a matemática ilustra histórica, factual e heuristicamente o 
método, mas não determina a sua natureza. Essa é a razão pela qual o 
método poderá ser universalizado e considerado "inédito", dado que se 
mostrará suficientemente independente do contexto geométrico em que 
surgiu (BATTISTI, 2010, p. 2). 
 

Mas, em qual aspecto a análise cartesiana se diferencia da análise 

pappusiana? O primeiro é uma ampliação do segundo, um ―prolongamento dos 

poderes naturais da razão e um polimento ou aperfeiçoamento do método de 

resolução de problemas ilustrado pela matemática (BATTISTI, 2010, p. 2)‖. Assim, 

podemos dizer que na análise o movimento é de trás para frente, privilegiando o 

desconhecido, o relativo, o efeito, sem negar a primazia epistemológica do 

conhecido, do absoluto e da causa. 

Retomando a questão abordada no atual capítulo, a qual se referia ao cálculo 

da área de uma laje na forma circular, algo nos impeliu a buscar o porquê do valor 

de       de desconto no preço, obtido a partir da razão entre as medidas das áreas 

do circulo e do quadrado sobrescrito. 

Intrigante é a maneira como a comparação entre áreas, aproximada de forma 

experimental, sem recurso ao valor de       . O aspecto conhecido para nós era 

que, no momento em que se multiplicava o diâmetro medido pelo mesmo valor, 

obtinha-se um quadrado circunscrito ao círculo, cujo valor de sua área era o 

buscado. Em nosso modo de pensar, utilizando um valor aproximado para   e 

modelando a relação existente entre as superfícies do círculo e do quadrado 

circunscrito a este, percebemos que procurávamos uma razão entre o valor dessas 

duas áreas. Dessa forma, o caminho encontrado para sua solução foi: 

  

  
 

      

  
 

    (
 
 )

 

  
 

    (
  

 
)

  
 

       

    
 

    

 
                                

O valor que calculamos com recurso a uma aproximação de   se aproxima 

muito do valor obtido pelo gerente para valorar a laje circular em questão. Não 

sabemos exatamente como este sujeito encontrou de forma experimental. Só 

sabemos o que ele relatou sobre sua busca: comparou as duas superfícies, 

buscando aproximação entre as áreas. 

Não é estranho para nós que ele possa ter conseguido uma boa aproximação, 

por algum método de exaustão ou medição aproximada. A História da Matemática 
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nos mostram que antigos matemáticos24 obtiveram o valor de   experimentalmente. 

Independente dos detalhes do método utilizado, em nossa reflexão nos reportamos 

a esta questão para ilustrar tanto a dimensão experimental que Descartes reconhece 

como elemento que faz emergir heurísticas na resolução de problemas, quanto a 

heurística que emerge neste contexto de interlocução entre campos da matemática 

– no caso, um raciocínio aritmético associado a um modelo geométrico. 

Apesar do nosso exemplo ser do campo matemático, Battisti (2010, p. 3) 

afirma que a aplicação do método proposto por Descartes está para além do campo 

de aplicação puramente matemático:  

Descartes concebe a análise dos geômetras e algebristas como decorrente 
da espontaneidade com que a mente resolve os problemas teóricos (e 
práticos) que coloca. Seu método, por sua vez, embora seja resultado de 
uma reflexão profunda e, como tal, é elaborado e não espontâneo, não 
deixa de ser um prolongamento dos poderes naturais da razão e um 
polimento ou aperfeiçoamento do método de resolução de problemas 
ilustrado pela matemática, cuja abrangência, em razão disso, irá muito além 
desses campos (BATTISTI, 2010, p. 3). 
 

Podemos então inferir que tanto as noções de heurística evidenciadas por 

Bacon quanto as evidenciadas por Descartes são passíveis de serem categorizados 

como fontes de heurísticas de segundo nível. Tais fontes participam e contribuem 

com criações científicas de alta originalidade que compõem e fundamentam as suas 

bases de investigação e de descobertas. 

Dessa forma, entendemos que reflexões ou debates matemáticos mais 

amplos podem ser suscitados durante o processo de sistematização e 

conceptualização dos conteúdos propostos. Um novo enfoque ou uma nova 

abordagem podem surgir como proposta para ampliar a compreensão acerca da 

ciência em questão. Esta perspectiva nos parece abrir um vasto campo de 

investigação das propostas didáticas estabelecidas em sala de aula. 

Na seguinte seção, investigaremos os pressupostos heurísticos das teorias 

mais gerais da ciência, da epistemologia científica, da primazia de conceitos 

apriorísticos, analisando as concepções heurísticas da epistemologia da ciência de 

Imre Lakatos e da heurística como ciência da descoberta proposta por Abraham 

Antoine Moles. 

 

                                                             
24 Como fez Arquimedes ao aproximar o valor de   pelo processo de calcular sucessivamente os 

perímetros de polígonos regulares inscritos e circunscritos de 12, 24, 48 e 96 lados, concluindo que 
seu valor fica entre 223/71 e 22/7 ou que é 3,14, com aproximação até a segunda casa decimal 
(EVES, 2011, p. 142). 
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2.4 Heurísticas em contextos mais abrangentes de investigação 

 

Chegamos ao ponto mais distante que a nossa viagem poderia nos levar 

nesse momento. Conseguimos contemplar agora toda a vasta paisagem que os 

nossos olhares conseguem alcançar. Aqueles limites anteriormente confusos 

ficaram mais evidentes e ganharam contornos mais claros. A nossa bagagem está 

mais diversificada e podemos nesse novo cenário explorar de forma mais consciente 

tudo que ele tem a nos oferecer.  Não há mais retorno, pois o nosso espírito e a 

nossa mente se abriram a novas ideias, a novas concepções e já não são mais os 

mesmos.  

Gostaríamos de partilhar aqui apenas mais uma questão. Agora, as lentes 

que nos farão visualizar e compreender melhor o que esta questão tem a nos 

oferecer estão mais calibradas, pois os cenários que visitamos anteriormente 

refinaram a nossa sensibilidade e o nosso conhecimento acerca das noções de 

heurística que estamos procurando desvelar nesse trabalho.  

Esta experiência aconteceu no final do ano de 2002, quando estávamos 

finalizando o Curso de Licenciatura em Filosofia. Eram momentos de intensa 

reflexão sobre o infinito, pois o nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

intitulado ―O problema do finito e do infinito no pensamento leibniziano: uma 

abordagem dialética‖ versava sobre as concepções do infinito no desenvolvimento 

histórico ocidental, a partir do pensamento grego clássico. 

Nesse período, a biblioteca da UESB era o espaço que nós reservávamos 

para as leituras matemático-filosóficas sobre o tema. Certo dia, quando buscávamos 

fundamentar historicamente a nossa pesquisa em relação ao infinito no Cálculo 

Diferencial e Integral, utilizando para isso o livro de História da Matemática de Carl 

B. Boyer, aproximou-se alguém que prontamente nos indagou se não o 

reconhecíamos. Olhamos atentamente, buscamos em nossa memória e finalmente 

nos recordamos que era um amigo de infância, o qual há muito tempo não o víamos. 

Sabíamos apenas que estava estudando fora do Brasil. Lembramos também que o 

seu pai era um socialista de ‗carteirinha‘ e que os nomes de todos os seus filhos 
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eram homenagens a grandes socialistas do passado. Inclusive, o nome do nosso 

amigo era Engels25. Eis como se deu o diálogo: 

DOUGLAS: O que faz aqui Engels, depois de tanto tempo? 

ENGELS: Acabei de terminar a Faculdade de Engenharia na Alemanha e 
estou visitando a minha terra natal para reencontrar os velhos amigos. E 
você, o que anda fazendo? 

DOUGLAS: Voltei aos estudos, só que num curso bem diferente do que eu 
havia feito antes, que foi a Licenciatura em Ciências com Habilitação em 
Matemática. Estou cursando agora Filosofia. Inclusive, nesse momento, 
estou investigando o processo de construção histórico do meu objeto de 
estudo do TCC. 

ENGELS: Qual é o objeto de estudo que você está investigando? 

DOUGLAS: Estou investigando as concepções sobre o infinito no 
desenvolvimento do pensamento ocidental. Estou estabelecendo uma 
conexão entre as reflexões matemático-filosóficas do infinito, buscando de 
alguma forma, conciliar as minhas duas formações. E agora, encontro-me 
na Modernidade, estudando as concepções de Newton e Leibniz sobre o 
Cálculo Infinitesimal. Sei que eu não estou falando ‗grego‘ para você, 
acredito que estudou muito isso no Curso de Engenharia. 

ENGELS: E muito! Mas, até que eu gostava. 

DOUGLAS: O que estou achando interessante revendo essa história com o 
olhar da Filosofia, é que os dois teóricos desenvolveram ao mesmo tempo o 
Cálculo Diferencial e Integral. No entanto, os dois o fizeram por caminhos 
distintos. Newton escolheu o caminho da Física e Leibniz o da Matemática. 

ENGELS: Parece que esse negócio de infinitesimal nunca ficou muito claro. 
Lembro-me nas aulas de Cálculo que ficava aquela dúvida: tende a zero ou 
é zero? E me recordo também que isso só ficou definitivamente resolvido 
depois que vimos o conceito sobre diferencial em Marx. 

DOUGLAS: Qual Marx? O Karl Marx? 

ENGELS: Sim, ele mesmo, o do Socialismo. Ele tem uma obra sobre 
Matemática chamada ‗Manuscritos Matemáticos‘, que contém reflexões 
sobre o Cálculo Diferencial. Não tivemos acesso diretamente a esta obra, 
mas o nosso professor nos mostrou um livro de Paulus Gerdes26, a 

                                                             
25 Os diálogos desenvolvidos por nós nesta questão fazem referência aos escritos da obra de Paulus 

Gerdes, intitulado ‗Os Manuscritos Filosófico-Matemáticos de Karl Marx sobre o Cálculo Diferencial. 
Uma Introdução‘, cuja primeira edição é intitulada ‗Karl Marx: Arrancar o Véu Misterioso à 
Matemática‘. GERDES, P. Os Manuscritos Filosófico-Matemáticos de Karl Marx sobre o Cálculo 
Diferencial. Uma Introdução. 2ª ed. lulu.com, 2008. (Nos Anexos A e B encontram-se a capa e parte 
dos originais das concepções de Marx acerca do cálculo infinitesimal, respectivamente). 
26 O professor catedrático Paulus Gerdes tem lecionado nas Universidades Eduardo Mondlane e 

Pedagógica (Moçambique). Desempenhou os cargos de Diretor da Faculdade de Educação (1983-
1987) e da Faculdade de Matemática (1987-1989) da Universidade Eduardo Mondlane e de Reitor da 
Universidade Pedagógica (1989-1996). Em 2006, foi Presidente da Comissão Instaladora da 
Universidade Lúrio, a terceira universidade pública de Moçambique, com sede em Nampula. Entre as 
suas funções ao nível internacional constam as de Presidente da Comissão Internacional para a 
História da Matemática em África (desde 1986) e de Presidente da Associação Internacional para 
Ciência e Diversidade Cultural (2000-2004). Em 2000, sucedeu o brasileiro Ubiratan D‘Ambrosio 
como Presidente do Grupo Internacional de Estudo da Etnomatemática. É membro da Academia 
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respeito dos Manuscritos Filosófico-Matemáticos de Karl Marx, intitulado 
‗Karl Marx: Arrancar o véu misterioso à Matemática‘. 

DOUGLAS: Mas em que é que Marx contribuiu para os fundamentos do 
Cálculo Diferencial? Fiquei muito curioso! Vou atrás deste livro agora 
mesmo! 

ENGELS: Acho meio difícil você encontrá-lo, é um livro raro e quase 
ninguém o conhece. Como compreendi de forma clara os fundamentos do 
Cálculo Diferencial basicamente através dessa obra, posso te dar algumas 
informações, pelo menos naquilo que conseguir lembrar.  

DOUGLAS: Se você puder, vou te agradecer imensamente. 

ENGELS: Primeiramente, Marx fez um estudo muito profundo da 
Matemática Superior com um duplo objetivo: pôr as leis econômicas, 
enunciadas por ele em ‗O Capital‘, a sua principal obra, em forma algébrica, 
e estudar, do ponto de vista da dialética, alguns modos de raciocínio na 
Análise Matemática. 

DOUGLAS: Interessante isto, pois no meu trabalho busco fazer uma 
abordagem dialética a respeito do infinito. 

ENGELS: Ótimo, espero que eu possa te ajudar ainda mais. Marx estava 
muito convencido da enorme aplicação do Cálculo e da sua íntima relação 
com a ideia do movimento. Mas, ao mesmo tempo, ele constatou que havia 
algo de misterioso nesse conceito que deveria ser de certa forma, 
esclarecido e fundamentado. Seria a questão dos infinitesimais. 

DOUGLAS: Mas, qual o problema com os infinitesimais? A gente pode 
dividir até o infinito e encontrar partes muito pequenas, tão pequenas que 
tendem a zero! 

ENGELS: Ai está o problema! O diferencial tende a zero ou seria ele igual a 
zero? Este é pequeno ou constante? Como fundamentar o infinitamente 
pequeno e o infinitamente grande? Marx achava isso místico. Na visão dele, 

Newton e Leibniz introduziram metafisicamente os diferenciais    e   , quer 
dizer, as grandezas infinitamente pequenas, sem ter clarificado o seu 
nascimento e desenvolvimento, nem ter analisado a natureza das suas 
propriedades específicas.  

DOUGLAS: Mas então, como retirar do Cálculo estes vestígios místicos que 
Marx considerava nos diferenciais    e   ?  

ENGELS: Para ele, o primeiro passo foi dado por D‘Alembert, ao introduzir a 

seguinte correção: substituir o diferencial    por   , ou seja,    seria um 
acréscimo finito, uma grandeza qualquer. Esta ideia, segundo Marx, foi uma 
grande contribuição para o Cálculo Diferencial. 

DOUGLAS: Ainda não entendi como a simples substituição do diferencial    

por    contribuiu tanto para a compreensão do Cálculo Diferencial. 

ENGELS: Marx mostrou que na transição da derivada provisória             
     

     
        para a derivada 

  

  
        temos de substituir realmente 

                                                                                                                                                                                              
Internacional para a História da Ciência e, em 2005, foi eleito Vice-Presidente da Academia Africana 
de Ciências. Escreveu diversos livros sobre geometria, cultura e história da matemática, tendo 
recebido vários prêmios. Centro de Estudos Africanos. Universidade do Porto – Portugal. Disponível 
em http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=g&n=7. Acessado em 04/04/2014. 

http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=g&n=7
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       , e por isso é que          no sentido matemático rigoroso, Marx 
põe por terra a questão de uma aproximação infinita. 

DOUGLAS: Explique um pouco melhor, por favor! 

ENGELS: Para Marx,    não tende para   ,    não tende para zero, sem se 
saber se chega ou não em zero, mas    torna-se igual à zero. Lembra-se da 
história de Aquiles e a Tartaruga? 

DOUGLAS: Claro que lembro! Aquiles nunca alcançará a tartaruga porque 
sempre vai existir uma distância mínima entre eles, mesmo que seja 
infinitamente pequena. Eu remonto esta história em minha monografia, ela é 
muito interessante! Os antigos gregos ‗bateram na trave‘, quase que eles 
chegaram ao conceito de limite dois mil anos antes dos matemáticos 
modernos.  

ENGELS: Realmente, os gregos estavam à frente do seu tempo. Então, 
para Marx, Aquiles é, na realidade, capaz de ultrapassar a tartaruga. A 
distância entre os dois será uma vez igual à zero, por isso, o limite será 
alcançado. 

DOUGLAS: Eu já havia pensado nisso. Na verdade, é estranho como esta 
percepção de Zenão não bate com a realidade, mas mesmo assim não 
deixa de ser interessante, por isso ela era conhecida por paradoxo. Embora 
que isto fizesse parte de uma reflexão filosófica ainda maior, um debate 
entre o eterno devir de Heráclito e a permanência do ser em Parmênides, a 
qual só seria resolvida mais tarde, dialeticamente, por Platão. Mas, isto fica 
para depois, vamos voltar para o Cálculo. 

ENGELS: Olha, esta história de infinito vem de longe! Mas perceba que 
Marx toma posição contra aqueles matemáticos e filósofos que interpretam 

a definição de Cauchy em termos de    tender para zero, deixando aberto 
se    torna-se igual à zero ou não. Somente dessa forma é que a 
Matemática refletiria, segundo Marx, os processos do mundo real e 
alcançaria seu verdadeiro significado, abordando fenômenos do mundo 
material. O único papel que a divisão infinita desempenharia, seria o de 
contradizer a experiência real e estar ao lado da abstração matemática. 

DOUGLAS: Engels, acabamos de cumprir uma função importante neste 
momento. Trouxemos à discussão, algo que estava em voga desde os 
antigos gregos, que é a questão de o movimento ser real ou ser imaginário, 
ser divisível infinitamente ou ser zero.  

ENGELS: Como dizia o meu professor, quando descobrimos em conjunto e 
refletimos sobre o processo dialético da descoberta, todos nós aumentamos 
as nossas capacidades criadoras, individuais e coletivas. Todos nós 
ganhamos autoconfiança. 

DOUGLAS: Engels, você não é capaz de compreender a dimensão da sua 
contribuição para o meu trabalho. Este enfoque foi um dos mais filosóficos 
que concebi sobre o infinito. E o que é mais interessante ainda, é que este 
teve como suporte a Matemática. Realmente, não temos o direito de 
separar duas coisas que, por natureza, se relacionam. Não sei como te 
agradecer! 

ENGELS: Diga apenas obrigado! 

DOUGLAS: Obrigado! 
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Percebam que esta questão levanta a hipótese que a interpretação da 

realidade poder ser feita através de teorias/sistemas filosófico-matemáticos. Com tal 

hipótese, o Cálculo Diferencial torna-se passível de refletir os movimentos reais da 

natureza e as suas transformações, e não somente a partir dos métodos abstratos 

da matemática formal. 

Nesta seção, buscamos ajustar nossa compreensão na própria epistemologia 

científica e em fontes de heurísticas que permeiam os processos mais gerais das 

teorias científicas, as quais nós avaliamos como processos superiores de 

sistematização e de generalização. Dessa forma, nossa viagem por este cenário 

pauta-se tanto na questão abordada anteriormente quanto nas contribuições sobre 

as noções de heurística do filósofo da ciência Imre Lakatos em conjunto com as 

concepções do cientista Abraham Antoine Moles, o qual compreende a heurística 

como sendo ciência da criação e dos métodos das descobertas científicas. 

Concordando com Freire-Maia (1997, p. 153): 

Estes métodos – como bem revela o nome do grupo Métodos Idealistas de 
Alta Generalidade – participam do primado dos conceitos apriorísticos. A 
seguinte frase de Albert Einstein (1879-1955) merece ser meditada neste 
contexto: ―O homem procura, de um modo que lhe seja adequado, plasmar, 
para si, uma imagem clara e simples do mundo, assim vencendo o mundo 
da existência e esforçando-se por substituí-lo, numa certa medida, por essa 
imagem‖ (FREIRE-MAIA, 1997, p. 153, grifo nosso). 
 

 Vejamos como se configuram essas paisagens nas seções subsequentes. 

 
 

 

2.4.1 Heurística na epistemologia de Imre Lakatos 

 

A partir da sistematização do Programa de Investigação Científico de Imre 

Lakatos27 (1922-1974), a perspectiva heurística se situa no próprio progresso da 

ciência através de transferências progressivas de problemas, cuja transição ocorre 

por uma avaliação de força heurística dos seus programas de pesquisa. Em outras 

                                                             
27 Imre Lakatos é uma das figuras mais conhecidas da Filosofia da Ciência do século XX. O seu nome 

está associado ao termo programa de pesquisa, expressão usada por Lakatos no intuito de explicar o 
desenvolvimento da ciência empírica. No entanto, no início de sua carreira, os interesses de Lakatos 
estiveram voltados para a Filosofia da Matemática. Como filósofo da Matemática, Lakatos apresentou 
um pensamento heterodoxo. Enquanto que a maioria dos filósofos da Matemática do século XX 
pensou que a tarefa de uma Filosofia da Matemática consistia em uma tentativa de justificar a priori 
esse conhecimento, Lakatos ancorou sua reflexão na história dessa ciência. Deste modo, Lakatos 
estendeu o falsificacionismo popperiano aos enunciados da Matemática. (MOLINA, 2001, p. 130). 
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palavras podemos dizer que para Lakatos heurística estaria associada ao potencial 

que uma teoria tem em resolver problemas e propor novas questões a todo um 

campo científico. 

As teorias que se integram a esta nova unidade de análise denominada de 

Metodologia dos Programas de Investigação Científica28 de Lakatos, não podem ser 

compreendidas como elementos fechados e não devem ser examinadas de forma 

isolada. Elas se unificam e compartilham um núcleo firme ou centro firme29 em 

comum, que é declarado irrefutável por decisão da comunidade científica. Como 

exemplo deste núcleo firme, temos a ciência newtoniana, com um núcleo firme 

formado por quatro grandes leis – as três Leis da Mecânica e a Lei da Gravitação. 

Protegendo este núcleo de possíveis refutações e anomalias, encontra-se um 

cinturão protetor30, um conjunto de hipóteses auxiliares, mais ou menos articuladas, 

que constantemente se modificam e se sofisticam a fim de ajustar a teoria, proteger 

o seu núcleo de refutações e salvaguardar seus pesquisadores de ficarem sem rumo 

num mar de anomalias.  

A fim de melhor visualizarmos o que se concebe por Programas de 

Investigação Científica, Präss (2008, p. 25) nos fornece um mapa conceitual da 

Epistemologia de Lakatos (Figura 8). Segundo Moreira (2010, p. 11), Mapas 

Conceituais31, ou Mapas de Conceitos, ―são diagramas indicando relações entre 

conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos (...) são 

diagramas de significados, de relações significativas MOREIRA (2010, p. 11)‖. 

O mapa conceitual apresentado a seguir estabelece uma cadeia de conceitos 

com os quais nos conduzem a compreender qual o papel que a heurística cumpre 

                                                             
28

 De acordo com a minha metodologia, as grandes realizações científicas são programas de 
investigação que podem avaliar-se em termos de alterações progressivas e degenerativas de 
problemas; e as revoluções científicas consistem na substituição (ultrapassagem no progresso) de 
um programa de investigação por outro. Esta metodologia oferece uma nova reconstrução racional da 
ciência.‖ (LAKATOS, 1998, p. 31).   
29

 ―O Programa de Pesquisa Científica é uma sucessão de teorias T1, T2, T3,...,Tn, todas da mesma 
família, que vão surgindo a partir da anterior, tendo em comum um conjunto de hipóteses 
fundamentais que formam seu núcleo firme, que é declarado irrefutável por decisão da comunidade 
científica.‖ (PRÄSS, 2008, p. 23). 
30

 ―O ‗cinturão protetor‘ é constituído por hipóteses e teorias auxiliares – ‗sobre cuja base se 
estabelecem as condições iniciais‘ (LAKATOS, apud Silveira, 1996, p. 220). 
31 Mapas conceituais estão fortemente relacionados à teoria da aprendizagem significativa, ou seja, à 

teoria cognitivista de aprendizagem proposta por David Ausubel (1963; Ausubel, Novak e Hanesian, 
1978, 1980, 1981, 1986; Ausubel, 2000, 2003; Moreira e Masini, 1982, 2006; Moreira 1983, 1999, 
2000, 2006; Masini e Moreira, 2008). Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados 
da década de setenta por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos 
Estados Unidos. Ausubel nunca falou de mapas conceituais em sua teoria. (MOREIRA, 2010, p. 17). 
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na epistemologia de Imre Lakatos. Percebemos que em Lakatos, a heurística seria o 

potencial que uma teoria tem em resolver problemas e propor novas questões, ou 

seja, um programa científico só será verdadeiramente progressivo enquanto possuir 

heurísticas capazes de solucionar e propor novos problemas.  

 
Figura 8 – Mapa conceitual da Epistemologia de Imre Lakatos e seus pressupostos 

heurísticos. 

Fonte: A. R. Präss. Orientação de Marco Antônio Moreira Epistemologias do Século XX, 2008, p. 25. 

O que concebemos como um sofisticado sistema que está inserido nos 

Programas de Investigação e que tem por base a capacidade de solucionar 

problemas é definido por Lakatos (1998) como heurísticas, um poderoso mecanismo 

de solucionar problemas que é auxiliado por técnicas matemáticas sofisticadas, com 

as quais se digere anomalias e até as transforma em comprovações. Nesse sentido, 

segundo Lakatos (1998, p. 31): 

A unidade básica da apreciação não deve ser uma teoria isolada ou uma 
conjunção de teorias, mas sim um «programa de investigação», com um 
«centro firme» convencionalmente aceite [...] e com uma «heurística 
positiva» que define os problemas, esboça a construção de uma cintura de 
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hipóteses auxiliares, prevê anomalias e transforma-as vitoriosamente em 
exemplos, tudo de acordo com um plano pré-concebido (LAKATOS, 1978, 
p. 31); 
 

Para entendermos as revoluções científicas, Lakatos fornece uma razão 

objetiva que acontece quando um programa de pesquisa supera um rival (refutando 

sua heurística: núcleo e cinturão protetor) através de demonstrações de força 

heurística.  

Apesar dessa refutação não ser um processo instantâneo, historicamente 

pode-se verificar a vitória de um programa de pesquisa ao explicar o êxito anterior 

de seu rival e demonstrar um acréscimo de força heurística. Sendo assim, somente 

através de uma longa visão retrospectiva é que se denomina uma experiência de 

―crucial‖. Ou seja, quando um programa de pesquisa, assim chamado progressivo, 

ao possuir um excesso de conteúdo empírico comparativamente com outro (assim 

degenerativo), possui uma corroboração de seu conteúdo empírico adicional. Para 

ilustrar tal aspecto, Silveira (1996) nos apresenta o seguinte exemplo: 

No final do século XIX e início do século XX o programa newtoniano entrou 
em um processo de degeneração; modificações "ad-hoc" no "cinturão 
protetor" eram sempre capazes de explicar as anomalias. O programa 
relativístico de Einstein se desenvolveu progressivamente, prevendo fatos 
novos, como o desvio da luz em um campo gravitacional (corroborado 
durante o eclipse total do Sol em 1919) e explicando (retrodizendo) o 
periélio anômalo de Mercúrio. Esta anomalia já era conhecida desde os 
meados do século XIX, mas não desempenhou qualquer papel na 
formulação da Relatividade Restrita e da Relatividade Geral; Einstein não 
tinha a intenção de resolvê-la quando propôs sua teoria (sabe-se que a 
motivação importante para a Relatividade Geral era a da equivalência das 
massas inerciais e gravitacionais, que para a Mecânica de Newton 
constituía-se num acidente, em uma mera constatação empírica) 

(SILVEIRA, 1996, p. 4). 
  

Qual a função das heurísticas na epistemologia de Lakatos? Elas serviriam 

como uma espécie de guias que orientariam as pesquisas das teorias científicas. 

Estas teriam a capacidade de modificar, gerar teorias secundárias, indicar 

transformações que devem ser feitas no cinturão para que sejam resolvidas 

anomalias, como o desvio da luz em um campo gravitacional, indicar investigações 

que conduzam ao descobrimento de novos fatos e fenômenos. Enfim, a garantia de 

heurísticas tornaria um programa de pesquisa mais progressista em seus resultados 

experimentais e em suas teorias corroboradas, predizendo novos fenômenos.  

Perceba o quanto se torna importante um programa científico possuir 

heurísticas a fim de fundamentar e predizer fatos e fenômenos de uma teoria. No 

diálogo que tivemos com nosso amigo Engels, o mesmo afirma que: 
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ENGELS: Primeiramente, Marx fez um estudo muito profundo da 
matemática superior com um duplo objetivo: pôr as leis econômicas, 
enunciadas por ele em O Capital, em forma algébrica e estudar, do ponto de 
vista da dialética, alguns modos de raciocínio na análise matemática. [...] 
perceba que Marx toma posição contra aqueles matemáticos e filósofos que 

interpretam a definição de Cauchy em termos de    tender para  , deixando 
aberto se    torna-se igual a   ou não. Somente dessa forma é que a 
Matemática refletiria, segundo Marx, os processos do mundo real e 
alcançaria seu verdadeiro significado, abordando fenômenos do mundo 
material. O único papel que a divisão infinita desempenharia seria o de 
contradizer a experiência real e estar ao lado da abstração matemática. 

 
São mais de cem anos que separam o aparecimento do Cálculo Diferencial e 

Integral e as teorias econômicas desenvolvidas por Marx. Nesse sentido, Marx 

buscou na teoria do Cálculo Infinitesimal as concepções necessárias para 

fundamentar matematicamente suas teorias econômicas. Além disso, Marx utilizou-

se da ideia dos infinitesimais para abordar o seu materialismo dialético no sentido de 

se fundamentar os processos do mundo real, em detrimento do aspecto metafísico 

que os infinitesimais assumiam na visão de Leibniz e Newton. 

Dessa forma, constatamos o quanto é importante para uma teoria possuir 

heurísticas, capazes de predizer fenômenos ou de suscitar novas questões, apesar 

de não ser a intenção inicial do Cálculo fundamentar teorias econômicas de Karl 

Marx e menos ainda o seu materialismo dialético. 

Lembramos que questões epistemológicas sobre as possibilidades de 

interpretação de teorias matemáticas emergem com frequência na Física, sobretudo 

a partir do advento das duas pérolas contemporâneas científicas: a Mecânica 

Quântica de Max Planck e A Teoria da Relatividade de Albert Einstein. 

Stephen Barker (1969) nos esclarece sobre dois aspectos importantes a 

considerar nesse contexto. O primeiro deles é que a Matemática como projeto de 

ciência, valoriza conhecimentos e juízos a priori32 em detrimento dos juízos 

empíricos. Neste sentido, o avanço da Matemática não necessitaria ser confrontado 

com nenhum fenômeno das demais ciências e ela seria uma ciência pura das 

regularidades. Por outro lado, em domínios com os da Física as teorias matemáticas 

cresceram em prestígio por sua aderência estrutural aos fenômenos naturais 

investigados – de tal forma que, mais do que simples fonte de ‗ferramentas‘, 

passaram a ser consideradas modelos de raciocínio e de investigação, de modo que 

                                                             
32 No sentido kantiano da expressão, juízos a priori são aqueles cuja validação independe da 

experiência (da percepção). 
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tornou-se difícil em certos campos separar o pensamento matemático do 

pensamento do físico. 

Einstein ficou conhecido por inaugurar no campo da Física um procedimento 

de investigação matemático no qual ele elaborava conjecturas sobre fenômenos 

difíceis de medir e experimentar em laboratório, manipulando algebricamente 

modelos matemáticos. Na prática, isso corresponde à inversão do procedimento 

mais usual de observar os fenômenos para depois modelar as relações vistas. 

Subjacente a essa prática, hoje comum na maioria dos campos da Física, 

está uma confiança na possibilidade de interpretar todas as partes de um modelo 

matemático (construído a priori, sem considerar fenômenos), associando-as a entes, 

processos, propriedade físicos. 

A questão que levantamos aqui sobre as possibilidades de interpretação de 

teorias matemáticas evidencia que a intuição e a experiência participaram e ainda 

participam do desenvolvimento da Matemática, ainda que de maneira formalizada e 

validada de maneira a priori, segundo Barker (1969). Não à toa as origens do 

Cálculo Diferencial e Integral remontam, como já dissemos, a dois caminhos 

distintos: o de Newton (intuitivo, empírico) e o de Leibniz (formal, a priori). 

Desenvolvemos aqui algumas abordagens que reafirmam a heurística como 

ciência da criação e dos métodos das descobertas científicas, ampliando o quadro 

geral da heurística nos processos de investigação científica. Algumas destas 

questões nos parecem emergir ainda bem vivas em aulas de Matemática em cursos 

de graduação, mas essas duas visões sobre a participação da experiência na 

produção da matemática certamente ainda influenciam divergências em aulas na 

Educação Básica. 

 

 

2.4.2 Os processos de criação intelectual sob os ângulos filosófico e científico  

 

 Finalmente, para encerrarmos a nossa análise concernente às fontes de 

heurísticas deste último cenário, evidenciamos o processo de criação intelectual 

sobre o ângulo filosófico e científico de Abraham Antoine Moles33 (1920-1992), em 

                                                             
33 Abraham Antoine Moles estudou Engenharia Elétrica no Instituto Politécnico de Grenoble e 

doutorou-se em Física pela Sorbonne, em Paris (1952). Foi responsável pelo Departamento de 
Acústica e Vibração Mecânica no Laboratório de Estudos CNRS em Marselha, fez várias viagens aos 
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sua obra intitulada A Criação Científica34, sendo composta por nove capítulos. 

Limitamo-nos a fazer a análise apenas dos seus seis primeiros capítulos, por 

considerarmos de maior relevância em relação à proposta inicial do nosso trabalho.  

Concomitante a isto, tal análise também não comportará subitens.  

Os processos de criação intelectual evidenciados aqui serão concebidos por 

nós como heurísticas e estão associados, segundo Moles (2010), aos processos de 

criação. Os estudos de Gaston Bachelard35 (1884-1962) acusavam efetivamente a 

racionalidade do ato criativo por oposição ao seu produto, mas deixavam de tirar daí 

as consequências no domínio prático. Dessa forma, vemos que a principal 

consequência seria a superação desse corpo de verdades inquestionáveis e rígidas, 

fazendo reformulações nesse mesmo corpo, que é provisório e está sujeito a 

reformulações.  

 ―Afastados‖ na Modernidade, o pensamento filosófico e o pensamento 

científico reencontram-se com mais força na contemporaneidade, numa espécie de 

                                                                                                                                                                                              
centros de pesquisa europeus e americanos. Ele aprofundou seus estudos no campo da Filosofia e 
das Ciências Sociais e interessou-se no movimento Bauhaus. Doutorou-se em Filosofia (1956) com 
uma tese sobre a criação científica e teoria da informação e percepção estética. Viajou para os 
Estados Unidos, a convite do MIT e da Universidade de Columbia e obteve uma bolsa da Fundação 
Rockefeller. Ele foi professor da Hochschule für Gestaltung em Ulm, na Alemanha, e, posteriormente, 
ingressou na Universidade de Estrasburgo, onde desenvolveu grande parte de seu trabalho 
acadêmico no campo da Psicologia Social. Fundador do Institut de Psychologie Sociale des 
Communications - l'Ecole de Strasbourg, onde desenvolveu suas teorias sobre comunicação e mídia, 
formas e projeto, microssociologia, etc. COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA. Abraham 
Antoine Moles (1920-1992): perfil biográfico y académico. BDN/Infoamerica. (Tradução nossa).  
34 Na época em que foi publicada, A Criação Científica se inseria numa perspectiva epistemológica 

bem diferente daquela que hoje é aceita. A própria ideia de estudar o processo de criação intelectual 
sob o ângulo filosófico e científico parecia como que aventuroso no meio francês, fortemente imbuído 
de um pensamento extremamente logicizante, distanciado tanto do pragmatismo americano quanto 
da fenomenologia alemã (MOLES, 1969, Prefácio). 
35 No dia 1 de outubro de 1962 morreu em Paris Gaston Bachelard. Membro da Academia de Ciências 

Morais e Políticas da França, laureado com o Prêmio Nacional de Letras, autor de vasta e inovadora 
obra filosófica, renomado educador da Sorbonne, cujos cursos eram acompanhados por uma 
multidão de jovens entusiasmados com a profundidade e a originalidade de seu pensamento e com 
sua personalidade vibrante, acolhedora, invencional. Ao longo de suas obras e de seus cursos 
insistira frequentemente numa tese: "A filosofia científica deve ser essencialmente uma pedagogia 
cientifica‖. Sua preocupação com os fundamentos e os requisitos para o desenvolvimento de um 
"novo espirito cientifico‖ levaram-no a combater as formas tradicionais de ensino e a propor para a 
ciência nova uma pedagogia nova. Vinculando estreitamente o progresso da pesquisa cientifica à 
libertação das mentes jovens, escrevera numa de suas obras mais importantes (O Racionalismo 
Aplicado): "Frequentemente os pais abusam ainda mais do seu saber do que do seu poder, a 
onisciência dos pais. Logo em seguida todos os níveis de instrução pela onisciência dos professores, 
instala um dogmatismo que é a negação da cultura. Quando atacado pelas loucas esperanças da 
juventude, torna-se profético. Pretende se apoiar sobre uma experiência de vida para prever a 
experiência da vida. Ora, as condições do progresso são doravante tão móveis que a experiência da 
vida passada — se é que uma sabedoria pode resumi-la — é quase fatalmente um obstáculo a 
ultrapassar, desde que se queira dirigir a vida presente (BACHELARD – VIDA E OBRA DA 
COLEÇÃO OS PENSADORES, 1978). 
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osmose, especialmente quando sublinhamos algumas áreas do conhecimento 

científico, como a Relatividade, a Física Quântica, as Comunicações. Nessa relação, 

em Moles (2010), é possível distinguir três tipos de verdades científicas: a) a ciência 

do certo – não admite o acaso e a incerteza; b) a ciência do provável – assume 

aspectos estatísticos, existe uma escala de incerteza, substitui o conceito de causa 

pelo conceito de correlação; c) a ciência do percebido – pretende situar uma 

dialética do banal/original, do previsível/imprevisível, cuja medida é o indivíduo ―o 

homem é a medida de todas as coisas (Protágoras)‖ ou ―o mundo é minha 

representação (Schopenhauer)‖. O indivíduo é testemunha enquanto detentor de um 

‗código de conhecimento‘. 

 Dessa forma, concebemos que o eixo central do livro ‗A Criação Científica‘, 

seria buscar a substância do ato do cientista, seus mecanismos da criação científica 

– os métodos heurísticos, os da descoberta, levando-se em consideração que ―O 

processo heurístico aparece então como o percurso de uma rede ramificada 

comportando múltiplos caminhos para ir de um ponto ao outro (MOLES, 2010, p. 

11)‖. Este fato se torna altamente relevante em nosso trabalho pelo fato de enfatizar 

o aspecto da descoberta por caminhos distintos, a exemplo da descoberta do 

Cálculo Diferencial e Integral por dois caminhos distintos, o caminho da Matemática, 

feita por Leibniz, e o caminho da Física, percorrida por Newton. Além disso, esta 

caracterização tem a ver com o aspecto do ‗estilo científico‘ do pesquisador. Tal 

caracterização é tão significativa que a cultura do pesquisador e, por conseguinte, os 

modos de compreender o mundo na visão desse pesquisador, interferem nos rumos 

de sua pesquisa a partir de suas preferências. 

Para Bachelard (Bachelard apud Moles, 2010, p. 19) ―O mundo é uma criação 

matemática do espírito científico‖. Os processos intelectuais de uma grande ou de 

uma pequena descoberta são quase idênticos – o trabalho teórico, a invenção, a 

descoberta, o aperfeiçoamento tecnológico. Nesse aspecto, a tecnologia tem o papel 

de aproximar o mundo ‗científico‘ do mundo humano. O mundo moderno é marcado 

pela íntima relação da ciência aplicada, da tecnologia e da ciência pura ou teórica. 

 A atividade científica segundo Moles (2010, p. 26), é composta por: métodos 

racionais – algoritmos, lógica, matemática; e técnicas de manipulação da matéria. 

Nela, o pesquisador mais do que descobrir a ‗verdade‘, constrói o edifício, a 

representação do seu domínio próprio. A démarche intelectual do cientista se baseia 
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na gratuidade, na filosofia do ‗por que não?‘. Ante a complexidade, a atitude do 

cientista é o da escolha. 

 Demonstrar, nesse sentido, é construir um sentimento de evidência deste fato 

em um indivíduo receptor. Podemos conceber que um artefato pode ser 

considerado, de certa forma, uma demonstração, como é o caso do Planímetro 

Polar36 para o Cálculo Integral.  

 

Figura 9 – Planímetro Polar Amsler. 

Fonte: DUARTE, I. M. P. Alguns Instrumentos Mecânicos no Cálculo Matemático. 2000, p. 39. 

Segundo Duarte (2000), o Planímetro Polar de Amsler é formado por duas 

hastes    e   , articuladas em  , como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 10 – Descrição do Planímetro Polar Amsler. 

Fonte: DUARTE, I. M. P. Alguns Instrumentos Mecânicos no Cálculo Matemático. 2000, p. 39. 

A haste    tem na extremidade B um ponteiro que vai descrever a fronteira 
da região de que se quer medir a área. O ponto   da haste   , chamado de 
polo do planímetro, vai ficar fixo à mesa. A ligação das duas hastes pode 

                                                             
36 O planímetro polar foi inventado em 1854 por Jacob Amsler, de Schaffhausen. Serve para 

determinar a área de uma região do plano, limitada por uma curva fechada. Os integradores são 
muito práticos, visto não ser necessário conhecer a expressão analítica da curva que delimita a 
região (DUARTE, 2000, p. 39). 
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ser através de uma articulação ou de um sistema de bola e cone (a haste 

   tem uma concavidade cônica onde um ponteiro, com extremidade 
esférica, da haste   , se fixa). 

Na haste   , ou num eixo paralelo a ela, está colocada uma roda  , que 
rola à medida que o ponteiro descreve a curva. O ângulo que ela roda, 
mede a componente perpendicular à haste, do seu deslocamento 
(DUARTE, 2000, p. 40). 
 

A demonstração teria a função de criar uma evidência e não substituir o 

próprio fato. A aplicação de uma técnica pode ser considerada uma demonstração, 

correlacionando a concordância do mundo teórico com o mundo das sensações. 

 Para Moles (2010, p. 59), ―O pesquisador tentará, com uma mentalidade 

lúdica, reunir conceitos uns com os outros, por ligações onde a lógica formal tem 

pouco, ou nada, a ver com o status nascendi em que nos colocamos por hipótese.‖ 

(MOLES, 2010, p. 58). Assim, Leroy (Leroy apud Moles, 2010, p. 59) acredita que a 

invenção ―se dá no enevoado, no obscuro, no inteligível, quase no contraditório. É 

nessa região de crepúsculo e sonho que nasce a certeza.‖.  

 Os semantemas, átomos de significação, são funções mentais elementares 

recobertas por palavras ou expressões advindas da educação, da cultura, dos 

conhecimentos, da soma do que recebeu o pesquisador, constituindo, assim, o seu 

cérebro. Dessa forma, segundo Moles (2010, p. 61) toda ideia se desenvolve em um 

texto verbal pela simples aproximação de algumas palavras segundo as leis 

elementares da gramática. É na probabilidade da escolha das palavras reunidas, 

que o pensamento manifesta sua originalidade. Imaginar seria, assim, a capacidade 

de produzir conceitos em grande número. 

Nesta primeira parte dos processos heurísticos, a nossa pesquisa ganha um 

reforço extra em relação à perspectiva da nossa prática enquanto fonte de 

heurísticas. Dessa forma, Moles (2010) distingue três grupos de métodos heurísticos 

relacionados à descoberta, classificando-os em grupos que o mesmo denomina de 

A, B e C. Estes grupos visam categorizar os métodos heurísticos em níveis de 

processos que os cientistas empregam para realizar descobertas. Utilizando estes 

níveis em nossa pesquisa, categorizamos em que plano encontram-se as heurísticas 

tanto dos teóricos quanto dos problemas que ora se evidenciam neste trabalho. 

Aqueles métodos que não possuírem exemplos ou ilustrações de nossa parte, 

normalmente serão métodos que, no nosso entendimento, não se adequam muito 
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bem à proposta do nosso trabalho, mas que merecem ser descritos aqui, no intuito 

de fundamentar outras concepções heurísticas.  

Portanto, por questões didáticas, primeiramente elencamos em tabelas cada 

grupo, enfocando em cada linha o método e a respectiva forma de aplicação de 

cada heurística. Os métodos classificados no grupo a seguir, consistem em 

congregar métodos de exploração de conceitos já estabelecidos: 

Quadro 3 – Métodos de revisão de hipóteses ou grupo A.  

MÉTODOS FORMA DE APLICAÇÃO 

1. Aplicação de uma teoria 
Aplicar uma teoria de uma área em outra ainda não 
explorada de seu próprio domínio de aplicação. 

2. Mistura de duas teorias 

Junção de duas teorias diferentes; há um alto risco de 
que esse processo conduza ao impasse ou ao 
absurdo. 

3. Revisão de hipóteses 
Revisão, depuração, aperfeiçoamento de teorias já 
elaboradas. 

4. Zonas dos limites 

Determinação, na região imprecisa de duas hipóteses, 
onde se encontram os seus respectivos contornos, 
assim eliminando a zona incerta que ocorre entre 
ambas. 

5. Diferenciação Tornar mais nítidas as teorias frouxamente delineadas. 

6. Definições Consiste em definir melhor o que já se conhece. 

7. Transferência 
Tentativa de aplicar uma doutrina fora de seu campo 
de validade conhecida. 

8. Contradição 
Consiste em tomar uma atitude antagônica a uma 
teoria geralmente aceita, procurando argumentos e 
provas contra ela. 

9. Crítica 
Consiste em tentar refutar as conclusões de um 
trabalho científico anteriormente publicado. 

10.  Renovação 
Consiste em recompor e reinterpretar, em termos 
modernos, as antigas teorias. 

Fonte: FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. 1997, p. 150-151. 

O método da aplicação de uma teoria consiste no aproveitamento de uma 

teoria já conhecida a uma parte do domínio de aplicação ainda não feito. Segundo 

Moles (2010, p. 70), esta heurística constitui ―grande parte dos trabalhos simples de 

matemática aplicada onde o pesquisador consciencioso se esforçará por resolver, 

aplicando métodos conhecidos, determinada equação diferencial que ninguém antes 

resolvera‖. 

Já o método da mistura de duas teorias busca combinar conscientemente 

dois sistemas de doutrinas ou duas teorias válidas individualmente, ou seja, sua 

originalidade brota, na verdade, do conflito entre duas teorias. Há um risco de 
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esterilidades, mas também poderá brotar algo original a partir desse conflito. Para 

Moles (2010, p. 72), em relação ao trabalho científico, ―[...] o pesquisador está em 

geral muito consciente do valor heurístico desse método‖. 

Em relação ao método da revisão de hipóteses, este visa uma depuração dos 

elementos das combinações intelectuais, revisão contínua dos fundamentos. Nas 

ciências da natureza, tem um grande valor heurístico a pesquisa do domínio de 

validade. Como exemplo desse método, teríamos o geômetra grego Euclides que 

remonta, o mais alto possível, à cadeia de deduções, tendo como resultado um 

número cada vez menor de hipóteses e axiomas. A crítica de Moles (2010, p. 73-74) 

em relação a esta atitude seria: 

O matemático cultiva e desenvolve sua preocupação de rigor indo amiúde, 
em vez de cultivar seu senso de evidência aplicado ao maior número 
possível de objetos, a ponto de envidar o esforço para achar ao contrário 
cada vez menos evidentes as coisas que assumia antes como tais e 
exigindo para elas demonstração sobre demonstração a partir de axiomas e 
teoremas cada vez mais gerais. Parece que boa parte da educação do 
matemático de profissão visa a fornecer-lhe o menos possível de coisas 
evidentes a priori e, portanto, a exigir demonstração para tudo aquilo que 
antes ele apreendia de modo intuitivo (MOLES, 2010, p. 73-74). 
 

  Para o método dos limites, muitas vezes dois conceitos estabelecidos, até 

opostos, não apresentam fronteiras precisas, mas, vagas e incertas. Este método é 

considerado pelo próprio autor como um dos mais importantes da ‗heurística‘. Assim, 

para Moles (2010, p. 77), explorar os domínios confusos entre dois fenômenos ou 

dois conceitos contrários, além de ser uma heurística muito proveitosa, é também 

aplicável tanto às ciências teóricas quanto às experimentais. Um exemplo muito 

interessante a respeito desse método é dado por Moles (2010, p. 79): 

A dicotomia tradicional vida/morte é destruída pela descoberta dos vírus 
proteínicos que são ―vivos‖ por certos aspectos (se reproduzem) e ―mortos‖ 
por outros (são cristalizáveis e, portanto, indefinidamente estáveis sem 
alteração, sem envelhecimento). O desaparecimento da dicotomia em 
apreço reagiu, aliás, sobre o valor conceitual das palavras ―vida‖ e ―morte‖, 
tão real há cinquenta anos e que parece rarefazer-se na linguagem da 
química biológica de hoje (MOLES, 2010, p. 79). 
 

Visando tornar mais nítidas as teorias frouxamente delineadas, o método da 

diferenciação trabalha nas fronteiras. Para Moles (2010, p. 80), ―este método de 

diferenciação pode encetar um declive natural de conceitos que vão muito longe. Por 

isso a aplicação deste método constitui todo um ramo da Psicologia moderna‖. 

O método das definições é uma forma de abordar um campo de 

conhecimentos e sugerir conceitos novos, uma organização deste, uma nova 
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perspectiva. A partir de uma definição, isto pode gerar trabalhos, pesquisas. No 

nosso trabalho, por exemplo, a sugestão de uma reorganização dos grupos 

propostos por Moles numa espécie de funil, poderá gerar uma nova perspectiva da 

abordagem das heurísticas aqui vistas. 

Para Moles (2010, p. 81), este se constitui um dos primeiros métodos 

heurísticos do conhecimento científico: 

Nomear e classificar são as primeiras démarches do pensamento racional, 
por infantis que possam parecer. Mas nomear não é definir e uma ciência 
pode sofrer considerável desenvolvimento sem que os limites e as 
propriedades dos seres de razão que ela emprega estejam estritamente 
definidos. Por isso, a pesquisa das definições deve ser considerada nada 
mais do que um método heurístico, uma forma de abordar um campo de 
conhecimentos e sugerir ai conceitos novos, uma organização deste, uma 
nova perspectiva; mas trata-se de uma das etapas mais importantes de uma 
ciência o uso das definições (MOLES, 2010, p. 81). 
 

 A característica do método da transferência está baseada em aplicar uma 

doutrina qualquer fora do seu campo de validade reconhecida. Acreditamos que 

transferência de um sistema de pensamento de um campo do saber para outro está 

diretamente relacionado ao nosso trabalho, com o objetivo de abordar didaticamente 

a derivada em termos das concepções físicas da própria derivada, ou seja, a 

transferência do conceito de derivada ao conceito de movimento na física pode 

servir de base para uma aprendizagem significativa no campo do fenômeno 

matemático. Apesar dessa transferência não ser automática, pois acreditamos que o 

conceito da derivada é percebido de forma distinta entre um matemático e um físico, 

como fica evidenciado na nos diálogos a seguir: 

ENGELS: Ótimo, espero que eu possa te ajudar ainda mais. Marx estava 
muito convencido da enorme aplicação do Cálculo e da sua íntima relação 
com a ideia do movimento. Mas ao mesmo tempo, ele constatou que havia 
algo de misterioso neste conceito que deveria ser, de certa forma, 
esclarecido e fundamentado, seria a questão dos infinitesimais. [...] O 
diferencial tende a zero ou seria ele igual a zero? Este é pequeno ou 
constante? Como fundamentar o infinitamente pequeno e o infinitamente 
grande? Marx achava isso místico. Na visão dele, Newton e Leibniz 
introduziram metafisicamente os diferenciais    e   , quer dizer, as 
grandezas infinitamente pequenas, sem ter clarificado o seu nascimento e 
desenvolvimento, nem ter analisado a natureza das suas propriedades 
específicas.  

Para Moles (2010, p. 84), esta seria uma das mais importantes e frutíferas 

heurísticas dentre todas as outras. Por esse motivo, tal heurística ganha um 

destaque especial no nosso trabalho. 
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O método da contradição consiste em tomar uma atitude antagônica a uma 

teoria geralmente aceita, procurando argumentos e provas contra ela. Assim para 

Moles (2010, p. 87) em relação a outros métodos:  

Este é frágil e se presta a uma crítica ou a uma oposição peremptória por 
parte dos corpos constituídos cuja existência seria ilusório desconhecer 
assim como seria falacioso desprezar o papel da polícia na administração 
da cidade: por isso ela fracassa muitas vezes. (MOLES, 2010, p. 87). 
 

A crítica a um trabalho anteriormente publicado é o principal objetivo do 

método crítico, sendo considerado um ótimo método heurístico. Sabemos que 

grande parte do desenvolvimento dos trabalhos científicos se dá dessa forma. No 

momento em que Karl Marx critica a ideia dos infinitesimais, por exemplo, amplia a 

sua compreensão, corrobora com os aspectos reais do infinitamente pequeno e o 

lança para uma abordagem mais geral dos seus conceitos e das suas aplicações em 

campos do conhecimento filosófico-científico. 

O último método heurístico desse grupo é o método da renovação. Este 

consiste em traduzir em uma linguagem mais moderna as teorias clássicas ou 

interpretações modernas das teorias antigas. Percebemos que este foi o papel que 

Marx cumpriu ao traduzir em aspectos filosóficos do materialismo dialético o cálculo 

infinitesimal. Apesar de termos contato com esta abordagem, após um século e meio 

ela nos parece renovada e muito bem articulada com a própria teoria científica e os 

desdobramentos. 

 Na segunda parte dos processos heurísticos, participam os métodos que 

envolvem verdadeiras criações dotadas de alta originalidade, uma verdadeira 

aventura intelectual. Composto por seis métodos, o grupo B da classificação de 

Moles (2010) compõe métodos mais abrangentes e cuja aplicação envolve aspectos 

experimentais, fenomenológicos, classificatórios, configuração entre ciências, enfim 

aspectos que levam em consideração uma ampliação dos horizontes científicos a 

partir da interlocução dos próprios campos do conhecimento científico. Os referidos 

métodos se configuram como métodos mais amplos e mais gerais que os métodos 

propostos no grupo A.  

  



84 
 

 

Quadro 4 – Métodos relacionados à criação científica ou grupo B. 

MÉTODOS FORMA DE APLICAÇÃO 

1. Pormenores 
Consiste em investigar a desordem causada pelos 
pequenos mistérios existentes em todas as explicações. 

2. Desordem experimental 

É o método do vamos fazer esta experiência para ver o 
que dá. É uma espécie de jogo e de aposta, uma vez 
que pode dar em nada. 

3. Matriz de descoberta 

Consiste em elaborar uma classificação não 
inteiramente preenchida, capaz, por isso mesmo, de 
induzir pesquisas com o fim de que os novos achados 
ocupem todas as suas ―casas vazias‖. 

4. Recodificação 

A expressão de fenômenos de um modo diferente 
ajudaria a melhor compreender suas implicações? Por 
exemplo, trazer para uma determinada ciência uma 
terminologia usada em outra.  

5. Apresentação 
―Simbolização do real‖. Sua expressão mais banal é a 
representação gráfica. 

6. Redução fenomenológica 
Consiste em destacar o fato de suas ligações 
contingentes, para deixar-lhe apenas as ―essenciais‖. 

Fonte: FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. 1997, p. 151-153. 

O método dos pormenores consiste em recuperar, por em evidência 

fenômenos nesta desordem de pequenos mistérios que fazem a alimentação 

cotidiana do laboratório. Investigando, dessa forma, a desordem causada pelos 

pequenos mistérios existentes em todas as explicações. É neste método que 

segundo Moles (2010, p. 94) ―se traduz mais nitidamente à tendência à gratuidade, à 

disponibilidade total que constitui a raiz da pesquisa científica, amiúde dissimulada 

em outros métodos heurísticos‖. 

O método da desordem experimental é o método do ―vamos fazer esta 

experiência para ver o que dar‖. É uma espécie de jogo e de aposta, uma vez que 

pode dar em nada. Segundo Moles (2010, p. 99):  

Este método é realmente frutuoso nos domínios ainda incipientes da 
ciência, onde não se tem nenhuma ideia sobre o que se obterá e onde o 
campo é bastante virgem para que isso importe muito pouco, desde que se 
obtenha ‗qualquer coisa‘. (MOLES, 2010, p. 99). 

 Considerado como método das casas vazias, o método da matriz da 

descoberta seria um método para fazer experiências – o poder do conceito. Para 

Moles (2010, p. 104), este consiste essencialmente em: 

(...) uma reflexão sintética sobre ligações dos fenômenos com seus 
antecedentes físicos destinada a estabelecer, aqui também, uma 
classificação de duas dimensões – que seria aliás teoricamente possível de 
extensão, como o fez a tabela de Mendeleiev ao explodir pelo espaço para 
abrigar as propriedades das terras raras devidas a camadas eletrônicas não 

superficiais (MOLES, 2010, p. 104). 
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 Importar, para um domínio científico qualquer, uma terminologia, expressões, 

termos, provenientes de um domínio inteiramente diverso, é a caracterização do 

método da recodificação. Importar para as ciências racionalizadas conceitos e 

termos das ciências humanas, talvez, seja a caracterização do campo de 

investigação da EM.  

Na seção 2.3, vimos o problema prático que era calcular a área de uma laje 

circular. Nesse problema, compreendemos verdadeiramente o sentido do percentual 

do desconto da área maior para, assim, obtermos o valor da área circular, quando 

colocamos o problema em termos de uma relação entre as razões das respectivas 

áreas. Isso não quer dizer que antes não tínhamos um problema matemático, mas a 

sua forma de tratamento era diferente daquela que nós interpretamos logo depois.  

Para Moles (2010, p. 110) a mais importante e a mais sistemática das 

recodificações é a passagem ao simbolismo matemático: 

Se não há dúvida que o valor da matemática transcende de muito o de uma 
linguagem cômoda, porquanto ela representa a imagem última do Universo 
teórica segundo as ideias de L. Braunschweig parece evidente que a 
recodificação em linguagem matemática seja um dos principais recursos do 
espírito. Esta participa, pois, de todo um vocabulário, arsenal de conceitos 
formados pelos lógicos tais como o de exponencial, integral ou derivada, 

que são difíceis de traduzir para linguagem corrente (MOLES, 2010, p. 110). 

 

 Simbolização do real. Esta seria a melhor ideia que se aproxima do método 

de apresentação. Outra boa ideia do que seria este método é ‗Se adotais o meu 

ponto de vista eis o que encontrareis‘. Por isso, a representação gráfica, nas suas 

múltiplas modalidades, seria uma das grandes criadoras de fatos científicos, uma 

espécie de esquematização do real. Para Moles (2010, p. 113) este método ―deriva 

do princípio de recodificação (...) e mais precisamente do poder heurístico de uma 

simbolização do real‖. 

  No Laboratório de Física Geral da UESB temos uma máquina que simula as 

leis da cinemática e da dinâmica do movimento retilíneo de translação de corpos no 

campo gravitacional da Terra, ou seja, verifica-se as características do Movimento 

Uniforme (MU) e do Movimento Uniformemente Variado (MUV). Esta máquina 

denomina-se Máquina de Atwood e está representada na figura a seguir: 
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Figura 11 – Maquete da Máquina de Atwood. 

Fonte: OLIVEIRA, I. N. Apostila do Experimento da Máquina Atwood. 2012, p. 5. 

 De forma simplificada, podemos dizer que o experimento tem como princípio 

colocar em movimento as duas massas A e B, que se equilibram e estão suspensas 

por um fio em torno de uma roldana na sua parte superior. Para que este sistema 

seja posto em movimento, são distribuídas as massas C, D e E de tal forma que o 

sistema acelere, fique com diferentes massas nos dois lados. O que medimos, 

basicamente, é o tempo de queda que a massa B leva para percorrer os espaços S1 

e S2. Com os resultados das medições, partimos para fazer os respectivos gráficos, 

os quais nos darão as informações necessárias para concluirmos se os respectivos 

movimentos são MU ou MUV a partir do tempo de queda das massas, como 

mostram os gráficos a seguir, após cinco medições para cada experimento:  

 

Figura 12 – Gráficos dos experimentos 1 e 2 da Máquina de Atwood. 

Fonte: OLIVEIRA, I. N. Apostila do Experimento da Máquina Atwood. 2012, p. 13. 
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Teoricamente, o Gráfico 1 deve ser uma reta. Através dele, é que 

determinamos o valor de α (coeficiente angular) pelo método da regressão linear. Se 

este α assumir um valor próximo da unidade, significa que o movimento pode ser 

descrito pela função do MU. O Gráfico 2 também teoricamente deve ser uma reta. 

Através dele é que determinamos o valor de β (coeficiente angular). Este deve 

assumir um valor igual a 
 

 
, verificando, assim, o caráter quadrático da dependência 

do tempo do movimento retilíneo uniformemente acelerado do caminho percorrido. 

Dessa forma, significaria que o movimento pode ser descrito pela função do MUV. 

Evidenciamos nesse exemplo que não temos aqui nenhuma descoberta 

científica, é claro. Mas, o mesmo ilustra muito bem a importância do gráfico na 

compreensão e sistematização de um fenômeno físico, a partir da logaritmização 

dos dados experimentais. Sem esta representação gráfica, ficaria um pouco mais 

complexa a tarefa de captar os movimentos retilíneos a partir dos dados apenas 

experimentais.  

O último método desse grupo é o da redução fenomenológica. Este consiste 

em destacar o fato de suas ligações contingentes para deixar-lhe apenas as 

―essenciais‖. Introduzir variações sucessivas do campo perceptivo, em romper os 

laços de relação do objeto ou do fenômeno com o fundo para vê-lo emergir numa 

originalidade não habitual. Moles (2012, p. 126-127) nos fornece uma perspectiva 

relevante em relação a este método, a saber: 

O conjunto de procedimentos experimentais conhecidos em ciência sobre o 
nome de ―visualização‖ ressalta deste processo heurístico. Trata-se aqui de 
fazer com que emerja um fenômeno à visão; sem isto, ele não existirá 
enquanto percepção. Ora, a visão temporal está encerrada no homem em 
limites bastante estreitos: sabemos que não percebemos mais o movimento 
como tal quando as imagens retinianas se misturam umas ás outras, isto é, 
quando o campo visual eficaz (20º de ângulo) é percorrido em menos de 0,1 
segundos aproximadamente. Sabemos igualmente que os movimentos 
muito lentos – inferiores a um deslocamento de um minuto de ângulo em 3 a 
5 segundos (duração máxima de percepção temporal psicológica) 
confundem-se com imobilidade. (...) Assim, a estroboscopia, que é um dos 
principais métodos de visualização, a cinematografia ultrarrápida (Zeitlupe: 

lupa temporal), nos restituem um fenômeno até então inexistente (MOLES, 

2012, p. 126-127). 
 

 Na terceira e última parte dos processos heurísticos encontram-se os 

métodos que participam do primado dos conceitos apriorísticos. São os métodos que 

apresentam um caráter idealista: 
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Quadro 5 – Métodos idealistas ou grupo C. 

MÉTODOS FORMA DE APLICAÇÃO 

1. Dogmático 
Consiste, por exemplo, em edificar uma teoria na base 
exclusiva dos conceitos lógicos e, somente depois, procurar 
o seu domínio de aplicação. 

2. Classificação 
Uma classificação é uma espécie de alçapão que, construído 
na base de uma ordem imposta a priori, permite aprender e 
isolar os conceitos. 

3. Emergência 
Consiste em suscitar o descontínuo do contínuo e o 
qualitativo do quantitativo, pois, no geral, a ciência procura 
dissolver o qualitativo no quantitativo. 

4. Estético 
Procura desenvolver teorias, conceitos, modelos, etc., que 
sejam harmônicos, simétricos, belos. 

5. Teoremas gerais 

As ―grandes teorias‖ tem um lugar à parte na epistemologia 
científica, uma vez que procuram explicar não apenas os 
fatos conhecidos, mas também todos os que ainda vierem a 
ser descobertos naquele domínio. Nesse setor, a ciência 
toca a filosofia. 

Fonte: FREIRE-MAIA, N. A ciência por dentro. 1997, p. 153-154. 

O método dogmático consiste, entre outras coisas, em edificar uma teoria na 

base exclusiva dos conceitos lógicos e, somente depois, procurar o seu domínio de 

aplicação. É uma especulação direta da filosofia do ‗por que não?‘. Toda construção 

lógica é verdadeira e para lhe dar um valor, basta encontrar para ela um domínio de 

aplicação. Então, segundo Moles (2010, p. 131), este consiste de muitas aplicações: 

O método dogmático reveste amiúde aspectos muito diversos conforme o 
domínio ao qual se aplica, embora conservando inteiramente este caráter 
de absoluto na gratuidade de um dogma a priori. A gratuidade ou o 
apriorismo de um conceito não constituem absolutamente motivos para 
abandoná-lo se sua estética, simetria, força fecundante, são motivos 

excelentes para conservá-lo (MOLES, 2012, p. 131).  

 

 Uma classificação é uma espécie de alçapão que, construído na base de uma 

ordem imposta a priori, permite apreender e isolar os conceitos. O método de 

classificação redunda em subverter a ordem natural de nossas percepções 

fenomenais e, rearranjá-las segundo uma perspectiva diferente, seguindo aí uma 

ordem imposta a priori, fornecida como um princípio, por uma ideia, um conceito, um 

ponto de vista amplamente arbitrário: o critério de classificação põe em evidência, 

fabrica fronteiras.  

 A meta de toda a classificação é, enfim, a de destruir a contingência dos fatos 

e criar no ordenamento, um dogmatismo qualquer que obriga o espírito a um 

procedimento discursivo. Esta pretende ser mais qualitativa e mais simples, como 

afirma Moles (2010, p. 136): 
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(...) o poder heurístico de uma classificação liga-se diretamente à sua 
simplicidade: as dimensões em que o espírito humano é suscetível de 
comover-se facilmente são limitadas a três e é o que diferenciará 
essencialmente as classificações nas ciências acabadas que não são 
teoricamente limitadas em sua polidimensionalidade, das classificações 
heurísticas, muitas vezes provisórias, que preferirão adotar certo número de 
critérios escolhidos de maneira mais dogmática, capaz de falsear a 

exaustividade de um quadro (MOLES, 2012, p. 136). 

 

 O método da emergência consiste em suscitar o descontínuo do contínuo e o 

qualitativo do quantitativo, pois, no geral, a ciência procura dissolver o qualitativo no 

quantitativo. Para Bachelard (Bachelard apud Moles, 2010, p. 142) ―A medida, não 

importa a descrição que ela forneça, não esgota os diversos aspectos do objeto‖.  

 Já os métodos estéticos buscam reorganização do campo intuitivo até reduzir 

a anomalia criada pela presença de fatos não integrados – operação de 

desaparecimento do ‗estranho‘. Pitágoras seria um ótimo representante desse 

método, especialmente pelo aparelho matemático altamente racionalizante. De 

forma geral, segundo Moles (2010, p. 146), 

Os exemplos mais imediatos de aplicações do referido método surgem, 
sobretudo, nas teorias bastante gerais para que seu edifício seja imponente, 
pois é natural que a configuração de uma massa de fatos em uma boa 
forma forneça ao espírito um alimento mais rico do que um fato isolado, cuja 
significação estética no grande edifício da ciência concluída presta-se 

sempre a maior número de divergências de interpretação (MOLES, 2012, p. 

146). 
 

 Percebemos que este método pode ser muito bem caracterizado a partir do 

seguinte aspecto:  

ENGELS: Primeiramente, Marx fez um estudo muito profundo da 
matemática superior com um duplo objetivo: pôr as leis econômicas, 
enunciadas por ele em „O Capital‟, a sua principal obra, em forma 
algébrica e estudar, do ponto de vista da dialética, alguns modos de 
raciocínio na Análise Matemática. 

Dessa forma, Marx no seu edifício das teorias econômicas, buscou elaborar 

seus conceitos baseados nos pressupostos algébricos da matemática. Assim, este 

teórico do materialismo dialético desejava sistematizar algebricamente os conceitos 

da sua teoria econômica sobre os fundamentos do capitalismo.   

  As grandes teorias são tentativas permanentes de síntese total que visam 

fornecer um quadro doutrinário geral, ou seja, explicam não apenas os fatos 

conhecidos, mas todos que ainda vierem a ser descobertos naquele domínio do 

campo de visão, altamente normativo e idealista. Este seria o método dos teoremas 

gerais. 
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 Um exemplo clássico desse método seria a Teoria da Relatividade de 

Einstein, pois mesmo passado mais de um século desde a sua formulação, ainda é 

capaz de fundamentar e explicar muitos fenômenos que na atualidade ainda estão 

sendo descobertos.    

Portanto, conjecturamos que as noções de heurística com o grau de 

abrangência e de complexidade vistas durante o desenvolvimento da seção 2.4 

podem ser classificadas como noções de heurística de terceiro nível. Assim, esta 

abordagem visa conciliar campos científicos, concepções mais amplas e gerais, 

como é o caso da composição entre a Física e a Matemática, ambas auxiliando no 

processo de compreensão de fenômenos filosófico-científicos. Mas, o simples fato 

de ter conhecimento dos processos heurísticos de criação intelectual que nos 

habilita a ‗inventar‘? Acreditamos que não, pois a ideia diretriz é apenas um ponto de 

partida e não compõe todo o processo de criação e descoberta.  

Porquanto, tivemos algumas dificuldades em ilustrar com o nosso trabalho 

exemplos práticos ou didáticos que pudessem associar-se de forma indubitável a 

certos métodos aqui qualificados. Caberá, talvez, às futuras colaborações a nível 

didático-pedagógico que esperamos que sejam agregados a este trabalho, exemplos 

que melhor ilustrem os métodos propostos por A. A. Moles. 

 

 

2.5 Sínteses dos elementos teóricos e suas contribuições 
 

Tendo como ponto de partida o pressuposto de que a heurística está 

associada ao pensamento e às direções com as quais os processos cognitivos 

tomam em relação a um problema proposto, partimos para a sistematização desses 

possíveis caminhos que são construídos cognitivamente pela inteligência humana, 

especialmente quando estes se referem ao conhecimento científico.  

Visando uma melhor coordenação desses pressupostos heurísticos e 

tentando organizá-los de forma mais didática, foi proposto que formalizássemos os 

níveis epistemológicos dos métodos heurísticos, os quais estão divididos, 

basicamente, em três níveis, associados aos três grupos de métodos heurísticos 

propostos por Moles, na sua obra A Criação Científica. Nesta obra, Moles (2010) 

estabelece uma lista de Métodos Heurísticos, os quais estão divididos em 3 grandes 
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grupos chamados de A, B e C. Estes grupos visam categorizar os métodos 

heurísticos em níveis de processos que os cientistas empregam para realizar 

descobertas. 

De modo semelhante ao que fez Moles (2010), procuramos em nossa 

pesquisa realizar o exercício intelectual de organizar as contribuições dos autores 

estudados a partir da amplitude/abrangência que as reflexões dos autores 

alcançaram, desde o nível de um problema bem situado no campo da matemática, 

até a discussão sobre métodos globais para fertilizar o pensamento humano com 

heurísticas para campos além das ciências. 

Lembrando que esta disposição serve basicamente para fins didáticos, pois 

estes níveis não são como um ‗muro de Berlim‘, eles convergem entre si, são 

permeáveis, articulados, não podem ser vistos, a priori, de forma isolada. É possível, 

inclusive, que um mesmo autor possa ter estabelecido em outras obras de sua 

autoria discussões sobre heurísticas que pudessem contempladas nos três níveis 

apresentados, como acreditamos que seja o caso de René Descartes. Contudo, 

assumimos em nosso estudo a contingência de nos limitar a um número reduzido de 

obras, a fim de tentar retratar o tema com maior amplitude. 

 O que nos possibilitou propor esta organização está pautado com o nível das 

heurísticas com as quais tivemos contato durante a nossa pesquisa e referenciada 

por cada autor. Buscamos ser o mais coerentes quanto possível nesse processo de 

investigação das heurísticas e os seus possíveis desdobramentos no processo 

pedagógico da aprendizagem dos conteúdos, conceitos e aplicações matemáticas. 

Dessa forma, a nossa intenção foi organizar e sistematizar um conjunto de 

heurísticas que podem ser associadas à resolução criativa e inovadora de 

problemas e os quais podem ser agrupados, a partir da identificação e distinção 

durante os nossos estudos, a três dimensões básicas: 

 a dimensão mais localmente relacionada a um problema que pode ser 

resolvido através da matemática. Sendo um problema circunscrito ao 

domínio matemático ou um problema em outro contexto que é solúvel 

por raciocínios e técnicas matemáticas, as fontes de heurística nesse 

nível são elementos que podem ser encontrados nas proximidades da 
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zona de definição do problema, em seu contexto ou no exame do 

modelo matemático e suas propriedades; 

 a dimensão que envolve compreensão e aplicação de métodos 

conhecidos, desconhecido ou inovadores das ciências. A solução do 

problema envolve a aplicação sobre processos e métodos mais 

abrangentes nas ciências. A compreensão, ainda que intuitiva, envolve 

reflexão sobre a adequação do método usado e suas consequências 

para validação do resultado; 

 a dimensão que passa envolver métodos mais gerais do pensamento, 

aplicáveis não só nas ciências, mas em outros campos do pensamento 

humano. 

Assim, para efeito didático de dar suporte a nossa reflexão neste momento, 

inferimos que os referidos autores podem ser organizados nos seguintes níveis, a 

partir das noções de heurística que cada autor apresenta: 

 

Figura 13 – Níveis Epistemológicos dos Métodos Heurísticos 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

Durante o desenvolvimento desse capítulo discutimos como a heurística, este 

aparato racional ligado ao pensamento criador e inventivo humano, pode ser 

investigada e localizada dentro de um conjunto de ideias práticas que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula. Nesse sentido, as ideias aqui discutidas nos 

forneceram elementos capazes de identificar heurísticas relacionadas à RP nos mais 

diversos campos de atuação e de investigação do conhecimento humano.  
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3. QUANDO UMA PAISAGEM SÃO DUAS: LIVROS DIDÁTICOS SOB A LENTE 
DA HEURÍSTICA 

 

A grandeza variável de Descartes marcou uma 
reviravolta na matemática. Foi com ela que o 
movimento e a dialética entraram na matemática, 
e se tornaram imediatamente indispensáveis o 
cálculo diferencial e integral...  

Friedrich Engels 
 

 

Num determinado instante da nossa viagem, percebemos através das lentes 

da heurística que uma antiga paisagem que se apresentava para nós como sendo 

única passou a nos revelar sua complexidade e a se mostrar não una, mas como 

duas paisagens bem distintas. Na primeira destas paisagens avistamos uma 

promissora oportunidade de diálogo entre a Matemática e a Física. Na outra 

paisagem, que antes percebíamos como única, seja porque sempre nos pareceu à 

vista, seja porque a matriz leibiniziana que lhe fornecia cores não facilitava perceber 

nela certas nuances, passamos a identificar a apropriação de heurísticas que 

reconhecemos como um esforço de facilitar ao viajante trilhar os caminhos 

tradicionais do Cálculo. 

Pelo que vimos discutindo, considerando a reflexão sobre nossa experiência 

docente, fomos nos identificando mais com a primeira delas. Tal identificação não 

deprecia nossa avaliação sobre os caminhos mais tradicionalmente usados para se 

iniciar viajantes na longa viagem rumo ao conhecimento sobre o Cálculo – razão 

pela qual dedicamos parte da nossa viagem a contemplar novamente uma paisagem 

que nos parecia tão familiar, mas agora com a acuidade do espectador cuidadoso 

que procura ver a harmonia na relação de cada detalhe com seu entorno. 
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Serão ambas as paisagens que conduzirão as nossas reflexões durante a 

trajetória desse presente capítulo. Nele, discutimos as perspectivas e a organização 

de dois livros didáticos, a fim de ilustrar os potenciais de cada um para estimular a 

emergência de certas heurísticas quando explorados no contexto das aulas de 

Matemática. 

A escolha dos livros não foi feita de forma aleatória, mas por serem 

conhecidos de nossa experiência como estudantes e docentes no Ensino Superior e 

por se revelarem dois interessantes e válidos caminhos, à medida em que 

enveredávamos pelos caminhos da heurística. Ambas as paisagens apresentaram 

potencial relacionado tanto ao conceito quanto às aplicações da derivada e com as 

quais relacionamos com os níveis heurísticos. São elas: a) a do primeiro volume do 

livro ‗Cálculo Diferencial e Integral‘ de Richard Courant; b) a do primeiro volume do 

livro ‗O Cálculo com Geometria Analítica’ de Louis Leithold. 

Convidamos o leitor a submeter à experiência que propomos nesta viagem ao 

crivo da sua própria prática e verificar se as maneiras como descrevemos estas 

paisagens lhe parecem significativas como nos pareceram, sobretudo como 

ilustração das potencialidades e consequências que a escolha de um livro didático 

possa trazer para a nossa prática.  

Para exemplificarmos a importância que atribuímos a esta reflexão, 

antecipamos aqui um fato observado durante a análise do primeiro volume do livro 

Cálculo Diferencial e Integral de Richard Courant: em determinado momento da 

sistematização do conceito sobre derivada, o referido autor associa o ângulo de 

inclinação de direção da curva – tangente – como sendo gradiente dessa curva. 

 Este fato, que nos parece claramente uma antecipação do conceito de 

gradiente, comparado à ordem tradicional de exposição dos conceitos num curso de 

Cálculo, mostra potencial quanto a suas aplicações. Entre os potenciais, pensamos 

que a partir do momento que o educador de um curso de física abordar o referido 

conceito em sua aula de Mecânica Geral37, por exemplo, o educando já possuirá 

alguma experiência anterior com este mesmo conceito visto na disciplina de Cálculo 

1 e pode ter mais condições para estabelecer uma correspondência entre o 

                                                             
37

 Nos currículos dos cursos de Graduação em Física que conhecemos é comum a oferta no 1º 
semestre da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1, concomitante com disciplinas como Mecânica 
Geral ou Física 1. Estas últimas com frequência exigem desde o início a compreensão de conceitos 
como gradiente, derivada direcional, integral de linha que ou estão previstos para o final do curso de 
Cálculo 1 ou fazem parte da ementa da disciplina seguinte, Cálculo 2. 



95 
 

 

gradiente e a noção de derivada no contexto da Física. Se a partir do momento da 

resolução de um problema de matemática sobressalta-se uma experiência anterior, 

da Física, por exemplo, poderá ser considerada uma heurística de grande validade 

para a resolução, potencializando a aprendizagem do conceito e da aplicação do 

conteúdo. 

Este e outros exemplos que serão abordados durante o desenvolvimento 

desse capítulo, nos ajudaram a tomar consciência do quão ricos podem ser em 

heurísticas: o estabelecimento de relações entre a Matemática e as ciências da 

natureza; a exploração da resolução e problemas em um caminho relativamente 

tradicional de apresentação do Cálculo. 

 

 

3.1 Análise da organização do livro “Cálculo Diferencial e Integral” de Richard 
Courant 

 

 A análise do primeiro volume do livro Cálculo Diferencial e Integral (1963) 38 

de Richard Courant39 (1888-1972) atende a aspectos que consideramos altamente 

relevantes em relação à nossa pesquisa, que são. Dentre elas, destacamos as 

contribuições que uma abordagem com heurísticas poderá suscitar para a 

aprendizagem de derivada nas aulas de Cálculo.  

O livro de Richard Courant é uma obra que possui onze capítulos e inicia-se 

com o conceito de função, passa pelo cálculo diferencial e integral, chegando até 

integrais múltiplas e equações diferenciais para os tipos mais simples de vibrações. 

                                                             
38

 O meu objetivo, ao escrever este livro, foi apresentar e desenvolver os pontos mais importantes do    

cálculo diferencial e integral de tal maneira, que, ao concluí-lo, o leitor, embora não tenha tido antes   
qualquer conhecimento de matemática superior, esteja bem preparado, por um lado, para o estudo 
dos fundamentos da matéria e dos seus mais adiantados ramos, e, por outro, para a manipulação 
do cálculo nos vários domínios onde o mesmo tem aplicação (COURANT, 1963, p. 2). 

39 Em 1934, Richard Courant ingressou na faculdade da Universidade de Nova York, onde começou a 

construir o núcleo de um pequeno grupo de pesquisa. O caráter desse grupo reflete o estilo de 
trabalho feito no famoso Instituto em Göttingen, na Alemanha, onde tinha sido aluno de David 
Hilbert. Nos artigos publicados por Courant estavam problemas variacionais, métodos de diferenças 
finitas, superfícies mínimas e equações diferenciais parciais. Ele incentivou a publicação de textos 
matemáticos e monografias de alta qualidade, um exemplo do que é os Métodos de Física 
Matemática por Courant e Hilbert. Ele é talvez mais conhecido por sua liderança e pela descoberta 
de talentos científicos, que culminaram no Instituto que leva seu nome. Biography of Richard 
Courant. Courant Institute of Mathematical Sciences in New York University's. Disponível em: 
http://cims.nyu.edu/courant_bio.html. Acessado em: 15/04/2014. (Tradução nossa). 

http://cims.nyu.edu/courant_bio.html
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A nossa análise limitou-se apenas aos capítulos II e III, que enfocam tanto o 

conceito e as aplicações de derivada quanto o conceito e as aplicações de integral. 

 Dessa forma, a análise não se restringiu apenas à derivada, por este autor 

desenvolver concomitantemente os dois principais conteúdos do cálculo. O que mais 

nos chamou a atenção foi o fato de Courant (1963) sistematizar primeiramente a 

integral e só depois a derivada. Reis (2004, p. 63) afirma que ao conversar com o 

historiador e educador inglês Ivor Grattan-Guinness o mesmo afirma que: 

[...] a história nos mostra o desenvolvimento do Cálculo, na seguinte ordem: 
cálculo integral; cálculo diferencial; cálculo de limites; noção de número real. 
Entretanto, o ensino inverte completamente esta ordem: números –limites – 
derivados – integrais‖ (REIS, 2004, p. 63).  
 

Segundo o próprio Courant (1963), historicamente os problemas que 

envolvem a ideia do Cálculo Integral são anteriores ao Cálculo Diferencial e, dessa 

forma, não causaria nenhum prejuízo à sua compreensão. E nos parece que o autor 

tem razão em relação a tal aspecto, pois, em nossa análise, vimos que o autor 

consegue de fato relacionar de forma clara os dois principais conteúdos do cálculo. 

 

 

3.1.1 Derivação e integração das funções elementares 

 

 Já são conhecidos, desde os tempos clássicos, os métodos de derivação e 

integração. Mas somente com a sistematização metódica, a partir do século XVII, 

com Sir Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)40, 

veio o reconhecimento da natureza complementar desses dois processos. Para 

Courant (1963, p. 89), o conceito de derivada tem origem em duas fontes intuitivas: 

a) Fonte 1 – construção de uma reta tangente a uma curva no ponto  ; b) Fonte 2 – 

pesquisa de uma definição precisa, para a velocidade, num movimento arbitrário. 

                                                             
40 De fato, há uma disputa entre Leibniz e Newton pelo mérito na ―descoberta‖ do Cálculo Infinitesimal. 

Esta disputa gerou um conflito por cerca de meio século na Europa, com cientistas do continente 
apoiando Leibniz, enquanto que os da Inglaterra apoiavam Newton. Apesar de Newton ter 
descoberto o Cálculo antes de Leibniz, ambos chegaram à mesma descoberta, independentemente 
um do outro. Além disso, Leibniz tem prioridade de publicação, pois imprimiu uma exposição de seu 
Cálculo em 1684, portanto, três anos antes de Newton, na Acta Eruditorum, espécie de ―periódico 
científico‖ mensal que fora fundado só dois anos antes. Sob o longo, mas significativo título Nova 
methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, qua nec irrationalis quantitates moratur (Um 
novo método para máximos e mínimos e também para tangentes, que não é obstruído por 
quantidades irracionais), Leibniz insere-se na história como um dos sistematizadores de uma das 
mais importantes descobertas matemáticas de todos os tempos (BOYER, 1996, p. 274-275 e 278). 
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Primeiramente, iremos desenvolver os aspectos referentes ao que o autor 

denominou de Fonte 1, relacionada à derivada na construção de uma reta tangente. 

Segundo o autor, a tangente não é generalizável para todas as curvas. Assim, temos 

que:  

                           
     

      
  

            

      
. 

Dessa forma, se      , temos: 

    
     

            

      
       

Logo,     é o ângulo de direção da curva ou inclinação – gradiente – da 

curva. 

 

Figura 14 – Construção de uma reta tangente a uma curva no ponto  . 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 89. 

Interessante a observação que o autor faz em relação ao gradiente, pois, na 

Física, gradiente indica variação de intensidade de uma distribuição, estando 

relacionado à direção, ao movimento. Esta relação ficou muito bem clara aqui. Há 

muitos exemplos e analogias com tópicos de Física. Daí acreditar que é por esse 

motivo que o autor estabelece esta relação tão prematuramente no conteúdo. 

Noções e notações da derivada: 

     
  

   
                

      
     

  
  

   
                                         ; 
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Na notação de Leibniz, ele substitui o símbolo   por  . Tendo: 
  

  
     

     
 
  

   
 . 

Não se pode perder de vista que a derivada é o quociente de duas 

quantidades efetivamente ―infinitamente pequenas‖, onde    não é igual a zero. 

Parece-nos nessa situação, que a relação com a física é ponderada em relação à 

visão abstrata do tratamento matemático da derivada. Devemos ter em mente que 

   e    têm um caráter simbólico. 

Julgamos oportuno aqui nos remeter à hipótese feita por Marx quanto ao 

diferencial ser ou não igual à zero. Podemos, enquanto educadores, valorizar este 

momento para levantarmos um questionamento filosófico-matemática acerca da 

derivada. Trazer para sala de aula certas reflexões filosóficas poderá enriquecer 

muito o conteúdo trabalhado e, assim, torná-lo mais significativo e compreensível, 

evidenciando uma questão entre o rigor e a intuição no ensino do conteúdo 

matemático. 

Outro aspecto interessante que Courant (1963, p. 92) apresenta é que 

      é, ela própria, uma função de  . O gráfico dessa função       é denominado 

curva da derivada. Exemplos desse conceito: a curva derivada da função de 

        é uma reta (        ); a curva derivada da senóide            é uma 

cossenóide (           ). 

O    
    

 
             

 
 será positivo quando a função      for crescente no ponto 

 . E    
    

 
             

 
  será negativo quando a função      for decrescente no ponto  . 

Tendo por base a intuição geométrica, se       for crescente, a tangente 

inclina-se para cima, ou seja, no ponto   a curva sobe quando   cresce:  

 
Figura 15 – Estudo da 1ª Derivada – Função Crescente. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 92. 
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 De forma inversa, a tangente inclina-se para baixo, ou decresce no ponto 

 , quando a curva cai no intervalo em que   cresce. 

 

Figura 16 – Estudo da 1ª Derivada – Função Decrescente. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 92. 

Consideramos este processo muito mais interessante do que relacionar 

crescimento ou decrescimento de uma função com o estudo da 1ª derivada. Isto se 

deu, basicamente, pelo fato de relacionar a 1ª derivada como uma função de x.  

Neste momento, desenvolvemos os aspectos referentes ao que Courant 

(1963) denominou de Fonte 2. Esta fonte refere-se ao estudo da derivada como 

uma análise do movimento. Assim, sendo    
            

      
 a velocidade que    se 

aproxima cada vez mais de  , este limite seria a velocidade no instante  , isto é: 

         
     

 
            

      
   

Nesse processo, o sentido analítico da derivada não possui nenhuma relação 

com a intuição geométrica de tangente.  

Nos exemplos que se seguem, o autor busca mostrar, de forma 

razoavelmente simples, como derivamos            , admitindo inicialmente que 

    .  

Tendo      , então: 

            

      
   

  
      

      
                  

Dividindo-se o 2º membro da relação     através de uma divisão polinomial, 

teremos: 
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Assim,                    , ou seja:  

      
   

  
       

 Para derivada de ordem superior, o autor confere um significado real para a 2ª 

derivada em função do tempo [      ], que fisicamente pode ser interpretada como a 

velocidade com que a velocidade varia, sendo definida como aceleração. Assim, 

podemos entender que     será: 

           
   ⏞

            
                      

   ⏟
        

     

 

Segundo Courant (1963, p. 97), ―convém sabermos que, se uma função é 

derivável, não há necessidade de demonstração especial da sua continuidade‖. 

Dessa forma, com relação à derivabilidade e continuidade de funções, toda função 

derivável é contínua, mas sua recíproca é falsa. O melhor exemplo que o autor nos 

fornece para ilustrar tal aspecto é      | |, ou seja:  

{
                

               
 

 

Figura 17 – Gráfico de uma Função Contínua. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 97. 
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No entanto, o    
    

 
             

 
 é igual a   para valores positivos e    para 

valores negativos. Assim, a derivabilidade exige não apenas a continuidade de     , 

mas também que   
      e   

      (derivadas à direita e à esquerda de  ) sejam iguais. 

Outro aspecto que nos chama a atenção nesta análise é o fato da abordagem 

acerca da integral ser anterior ao da abordagem da derivada. E o que é melhor, não 

causou, aparentemente, nenhum prejuízo quanto ao seu entendimento, muito pelo 

contrário, o conteúdo se tornou mais fluente, possibilitando estabelecer uma melhor 

inter-relação entre ambos. Conduziu-nos a compreender que estes dois conceitos 

são ‗duas faces de uma mesma moeda‘. 

Segundo o autor, mesmo em tempos clássicos, estes conteúdos eram 

desenvolvidos concomitantemente, apesar das questões que envolvem conceitos 

relacionados à integral serem anteriores a questões referentes à derivada. Mas, 

estes ganharam traços mais gerais tanto na compreensão quanto nas aplicações, 

bem como na interdependência que eles mantêm entre si, ou seja, operações 

inversas. Parece-nos que este fenômeno é mais uma confirmação da teoria de Isaac 

Newton, onde forças aparecem sempre em números pares. 

Com relação aos aspectos relevantes acerca da Integral, outro conteúdo do 

Cálculo, este se relaciona com os problemas de cálculo de áreas de uma região 

plana limitada por linhas curvas. Sua forma analítica permite aplicações que vão 

muito além do cálculo de áreas. Os símbolos utilizados para as operações com 

integrais são de autoria de G. W. Leibniz: ∑ (somatório) e  (soma estendida). 

Os primeiros problemas associados ao uso da integral estão relacionados à 

medição de áreas de regiões planas, limitadas por linhas curvas. Considerações 

mais elevadas permitem separar a noção de integral da ideia intuitiva de área, 

passando à forma analítica e numérica. Dessa forma, estão relacionados à ideia de 

Integral: 

a) Integral como área – divisão da área limitada superiormente por uma curva, nos 

lados por     e     e, inferiormente, pelo eixo   (somas superior e inferior 

das faixas); 

b) Integral como limite de uma soma de faixas   quando    ; 
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Figura 18 – Medição de Áreas de Regiões Planas Limitadas por Curvas. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 77. 

c) Integral indefinida da função      explora tanto limites inferiores quanto limites 

superiores quaisquer fixos: 

∫         
 

 

     ∫         
 

 

 

d) Notação de Leibniz: 

∫                  
 

 

 

 A Função Primitiva e a Antidiferenciação podem ser entendidas por        

          , ou seja,      é a primitiva de     . Assim, podemos dizer      se 

origina de     .  

 Uma das formas de se determinar     , ou seja, determinar a função primitiva 

a partir da função     , que é dada por           , é através do que denominamos 

de Integração Gráfica. Mas o que mais chamou a nossa atenção em relação a este 

procedimento é que Courant (1963) afirma que tal processo pode ser realizado por 

um aparelho mecânico. Vejamos o processo de Integração Gráfica na Figura 19 e, 

em seguida, a referida citação do aparelho mecânico:  

 
Figura 19 – Integração Gráfica. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 120. 
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Na função   
 

 
 

 

 
, a constante altera o gráfico paralelamente ao eixo  . 

Fazemos aqui uma observação sobre a seguinte nota de rodapé (COURANT, 1963, p. 

121): 

(Nota 1) Mencionaremos, de passagem, que a integração gráfica (isto é, a 
determinação do gráfico de     , função primitiva de      que também é 
dada por um gráfico, pode ser realizada por meio de um aparelho mecânico, 
o intégrafo. Um ponteiro percorre a curva enquanto uma pena traça, 
automaticamente, uma das curvas         , para a qual             . A 

indeterminação da constante de integração é traduzida por certa 
arbitrariedade na posição inicial do aparelho. Artifícios gerais de cálculo, 
relativos à integração, encontram-se nas obras: Cálculo Integral, págs. 214-
217, de B. Williamson (Ed. Longmans); Diclionary of Applied Physics, vol. III, 
págs. 450-457 (Ed. Macmillan,1923). 
 

Courant (1963) cita o intégrafo, um aparelho mecânico para se determinar 

    , e esta informação nós consideramos muito relevante para o nosso trabalho. 

Demos uma pausa no que fazíamos e partimos para investigar tal informação. O 

autor refere-se como uma das fontes o Dictionary of Applied Physics – Volume 3. Ao 

acessar o site da própria editora Macmillian, o mesmo só disponibiliza os volumes 2, 

4 e 5 para a pesquisa. O terceiro volume trata exatamente sobre aparelhos de 

medição. 

De posse dessas informações, não encontramos quase nada sobre intégrafo, 

a não ser uma Tese41 do ano de 2000, da Universidade do Porto – Portugal. Assim, 

entramos em contato com a autora do referido trabalho, bem como o seu orientador. 

Ficamos analisando como seria este aparelho, já que nas pesquisas não constam 

nenhum com o referido nome. Foi assim que chegamos à conclusão que este possui 

características parecidas com o de um aparelho topográfico chamado Planímetro. 

O Planímetro era um aparelho mecânico muito utilizado por cartógrafos para 

calcular áreas de mapas, sendo de quaisquer figuras fechadas. Com a ampliação de 

aparelhos mais sofisticados para cálculo de áreas, como é o caso dos GPS‘s, o 

Planímetro caiu em desuso. Mas, tanto o princípio matemático que norteia este 

                                                             
41

 A educadora Isabel Maria Pereira Duarte desenvolveu, em sua tese de mestrado, uma pesquisa 

sobre instrumentos mecânicos no Cálculo. Esta tese foi submetida à Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto – Mestrado em Ensino da Matemática, na cidade do Porto, no ano 2000. 
Dentre os aparelhos que a referida autora investiga, está Planímetro Polar de Amsler, o qual foi citado 
na seção 2.4.2. 
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aparelho quanto o que norteia os aparelhos mais sofisticados, ainda é o mesmo, o 

Teorema de Green42. 

 

 

3.1.2 Aplicações com Derivadas  

 

Além de aplicações muito interessantes com integrais, nesta seção faremos 

algumas observações sobre as aplicações de derivada, tanto na determinação da 

Quantidade Total e Quantidade Específica como Máximos e Mínimos. 

Em relação à Quantidade Total e à Quantidade Específica, Courant (1963) 

aborda um aspecto geral muito relevante e que torna a relação entre a integral e a 

derivada muito clara. Normalmente, segundo o autor, conhecemos na natureza a 

Quantidade Total -      e desconhecemos a densidade ou Quantidade Específica - 

    . Por esse motivo,      é conhecida por Primitiva e      é conhecida por 

Derivada, já que deriva da primitiva.  

De forma geral, temos que:                 
 

 
 Ou seja, quando as 

quantidades total e específica forem consideradas, encontraremos sempre as 

seguintes relações, como: a) Carga Elétrica/ Densidade de Carga; b) Força Total/ 

Densidade de força ou pressão; c) Quantidade de Calor/ Calor Específico. 

 Em seguida, o autor enfoca as aplicações de Máximos e Mínimos. A 

determinação dos Extremos constitui um dos primeiros incentivos para o 

desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral durante o século XVII, devido, 

especificamente, às suas aplicações na Física, na Mecânica e na Geometria. Dentre 

elas, está o estudo da Concavidade. Assim, se        for positivo, então a derivada 

      crescerá, ao atravessar o ponto  , na direção dos valores crescentes de  . O 

contrário se verificará que        será negativo: 

                                                             
42 É costume referir-se a uma curva, sobre a qual uma integral é aplicada, como uma linha (não 

necessariamente uma linha reta!), e chamar essa integral aplicada à curva de integral de linha. 
Posteriormente, nesta seção, apresentaremos um importante teorema, chamado Teorema de Green, 
que refere-se a integrais de linha no plano e integrais duplas. (MUNEM; FOULIS; 1982, p. 998). 
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Figura 20 – Estudo da 2ª Derivada – Concavidade. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 158. 

Interessante o autor desenvolver primeiro o estudo da 2ª derivada, a 

concavidade, para depois falar do estudo da 1ª derivada, crescimento e 

decrescimento, mantendo sempre uma relação intrínseca entre ambas. O autor 

também não reserva nenhum espaço específico para se trabalhar a construção do 

gráfico de uma função a partir de elementos do cálculo. A sua construção vai se 

dando de acordo o avanço do conteúdo. 

Quanto aos Extremos Relativos, se determinarmos um ponto para o qual       

se anula, podemos concluir que a função apresenta um máximo neste ponto se 

         . Como exemplo, temos: 

Exemplo 1: Entre os retângulos de mesma área, determinar o que tem menor 

perímetro (COURANT, 1963, p. 163-164) 

 Seja    a área dos retângulos e   o comprimento de um dos seus lados          

(nesse caso,   percorre o intervalo aberto      ); o comprimento do outro lado 

será 
  

 
 e o semiperímetro será  dado por:  

       
  

 
 

Temos que         
  

  
 e         

   

  . A equação         admite uma 

única raiz positiva    . Para este valor,        é positivo (como será para qualquer 

valor positivo de  ); ela, portanto, fornece o menor valor procurado e obtemos como 

resultado muito plausível, que entre todos os retângulos de mesma área, o 

quadrado, que apresenta menor perímetro. 
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Exemplo 2: Lei da Refração – Sejam dados dois pontos   e  , situados em lados 

opostos do eixo  . Que trajetória de   para   corresponde ao menor 

tempo possível se a velocidade de um dos lados do eixo   for    e no 

outro   ? (COURANT, 1963, p. 164). 

 
Figura 21 – Lei da Refração de Snell. 

Fonte: COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. 1963, p. 165. 

É claro que a menor trajetória será constituída de dois segmentos retos que 

se encontram no ponto  , sobre o eixo dos  . Utilizando-se a notação da figura, 

obteremos as duas expressões √      e √  
        , para os comprimentos 

   e   , respectivamente, encontrando-se o tempo de percurso, dividindo-se os 

comprimentos dos dois segmentos pela velocidade correspondentes e tomando-se 

os resultados. Teremos, então, o tempo empregado: 

      
 

  
√      

 

  
√           

Derivando-se, obtemos: 

       
 

  √     
 

   

  √  
        

  

        
  

  √        
 

   

  √[  
        ] 

 

 Conforme observamos na figura 21, a equação        , isto é, 
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  √     
 

   

  √  
        

 

é equivalente à condição 

 

  
      

 

  
      

     

     
 

  
  

 

 Courant (1963, p. 166) deixa para o leitor demonstrar que existe somente um 

ponto que satisfaz esta condição e que tal ponto conduz, efetivamente, ao menor 

valor procurado. Conduzidos por Courant até aqui, nosso leitor certamente vai se 

sentir tentado, como nos sentimos, a concluir a tarefa proposta. Então, vamos lá43: 

Analisando-se        , vemos que: 
 

  √     
 

   

  √  
        

    Uma 

eventual solução para         será      . Observamos, também, que      

        e        . Isto é, existe pelo menos um ponto onde ele se anula, usando 

o Teorema do Valor Médio. Como a função          para qualquer que seja o  , 

então isso indica que ela é estritamente crescente no intervalo       e este 

ponto é de mínima. Portanto, esse único valor de   em      que anula é valor de 

mínima. 

O significado físico do exemplo estende-se, ainda, ao princípio óptico do 

tempo mínimo. Um raio luminoso percorre o espaço existente entre dois pontos no 

tempo mais curto – Princípio de Fermat. Chamando-se    e    as velocidades da luz 

em cada região limítrofe de dois meios ópticos, o caminho percorrido pela luz será 

dado pela fórmula deduzida que, consequentemente, representa a Lei da Refração 

Snell ou Lei de Descartes. 

Na seguinte seção, além da própria análise do livro de Leithold, 

desenvolveremos uma abordagem conjunta, destacando não somente os pontos 

positivos ou negativos de um ou de outro autor, mas ilustrando globalmente o efeito 

que certas organizações dos conteúdos dos livros didáticos podem ou não favorecer 

à emergência de certas heurísticas. 

                                                             
43

 Ao resolvermos a tarefa proposta, não pudemos deixar de notar duas sensações relacionadas à 
heurística: a maneira como as ideias foram introduzidas pelo autor e coordenadas até este ponto nos 
conduziram a participar com ele de uma conversa – nos sentimos dialogando com Courant durante o 
processo; quando a tarefa nos foi proposta, nos sentimos suficientemente munidos de ideias para nos 
dar segurança a aceitar prontamente o desafio. 
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3.2 Análise da organização do livro “O Cálculo com Geometria Analítica” de 
Louis Leithold 

  

Assim como o livro de Richard Courant, o primeiro volume de O Cálculo com 

Geometria Analítica do matemático Louis Leithold
44

 é uma obra que também possui 

onze capítulos, e inicia com o conceito de função, perpassa pelo cálculo diferencial e 

integral, e se estende até Integrais Impróprias e a Fórmula de Taylor. 

Contudo, diferentemente da obra de Courant, onde os conceitos de derivada 

e integral se desenvolvem mutuamente e se inter-relacionam, é possível perceber, a 

partir seu índice, que o primeiro volume do livro de Leithold não tem o mesmo 

tratamento, ou seja, serão dois capítulos III e IV – buscando desenvolver apenas os 

conceitos e as aplicações da derivada e, logo após, serão dois capítulos V e VI – 

reservados ao Cálculo Integral45.  Segundo Leithold (1994), ainda no prefácio do seu 

livro, afirma que: 

O Cálculo com Geometria Analítica foi planejado para futuros matemáticos e 
para estudantes cujo interesse primário seja Engenharia, Ciências Exatas e 
Humanas, ou áreas não técnicas. As explanações passo-a-passo, os 
inúmeros exemplos descritos e a ampla variedade de exercícios continuam 
a ser os aspectos relevantes do livro nesta edição. Uma vez que o livro-
texto deve ser escrito para o estudante, empenhei-me em manter uma 
apresentação de acordo com a experiência de que as demonstrações dos 
teoremas são necessárias; procurei torná-las bastante motivadoras e 
explicá-las cuidadosamente, de forma que sejam compreensíveis para o 
estudante que adquiriu um nível razoável de conhecimento das seções que 
as precedem. Se um teorema está enunciado sem demonstração, a sua 
discussão foi ampliada com figuras e exemplos e, em tais casos, sempre 
ressaltei que se trata de uma ilustração do conteúdo do teorema, e não de 
uma demonstração. Nas seções Suplementares do final dos capítulos 
aparecem algumas discussões teóricas as quais, se o estudante desejar, 
poderão ser omitidas sem prejuízo da sequência do texto (LEITHOLD, 
Prefácio, 1994). 
 

Dentre os capítulos analisados, será apenas no quinto capítulo que o autor 

relaciona a derivada e a integral, através da Antidiferenciação. Assim, o nosso 

                                                             
44 Nascido em 16 de novembro de 1924, em San Francisco, na Califórnia, e encontrado morto 29 de 

abril de 2005, em Los Angeles, Califórnia, Leithold era matemático americano e professor que, com 
autoria do Cálculo, um livro clássico creditado por ter mudado os métodos para ensinar cálculo em 
escolas e universidades americanas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1968 e viu sete 
impressões. Leithold recebeu um doutorado em Educação Matemática pela Universidade da 
Califórnia, em Berkeley, e mais tarde ensinou na Universidade do Estado da Califórnia; Phoenix 
College (Arizona); Universidade Aberta, Milton Keynes, Eng.; e da Universidade de Pepperdine, 
Malibu, na Califórnia. Biografia de Louis Leithold, na Enciclopaedia Britannica. Disponível em: 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1089492/Louis-Leithold. Acessado: 17/04/2014. 
(Tradução nossa). 
45 No Apêndice B disponibilizamos a análise dos capítulos referentes ao conteúdo de integral, do livro 

de Louis Leithold. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1089492/Louis-Leithold
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objetivo será levantar aspectos importantes associados à RP, concomitantemente ao 

desenvolvimento dos conceitos analisados por Louis Leithold.  

 

 

3.2.1 A Derivada e a Derivação 

 

 A primeira característica apontada pelo autor no capítulo III é a interpretação 

geométrica da derivada, sendo feita a partir da inclinação de uma reta tangente a 

uma curva. Tal interpretação é associada a uma curva qualquer e, somente depois, 

a uma curva esboçada num plano ortogonal, possibilitando seu conceito analítico. 

Dessa forma, seja a inclinação da reta tangente definida por: 

     
             

   
  

Bem, se    não for vertical e se         , então temos que: 

     
                

   
 

 

Figura 22 – Interpretação Geométrica da Derivada. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 139. 

Nesse momento, o autor chama a atenção para dois aspectos relacionados 

ao   . Em primeiro lugar, observa que esta variação é chamada de incremento de  , 

em seguida ―  ‖ não é um ―produto de   por  ‖. Motivados pela abordagem do livro 

de Courant, percebemos que, ao ter associado à ideia do    como uma variação, 

como é feito na Física, talvez não necessitaria ser feita a segunda observação. 

Imediatamente após o autor desenvolver a ideia de fixar o ponto   e variar o 

ponto   em direção ao ponto  , com     , ele elabora um quadro em destaque 
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chamado de DEFINIÇÃO, diferenciando até mesmo na sua cor, na edição analisada. 

É somente a partir daí que começam os vários exemplos com suas respectivas 

resoluções, utilizando-se de elementos como: gráficos, tabela de valores e conceito 

de derivada de uma função, aumentando cada vez mais seu nível de complexidade. 

Observamos que, dentre os exemplos resolvidos, existem caixas de definição, 

como é caso da reta normal: 

 

Figura 23 – Definição da Reta Normal a um Gráfico no Ponto  . 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 142. 

Ocorreu-nos que, como este é um livro de Cálculo com elementos 

constitutivos da Geometria Analítica (GA), para se conceber um melhor 

entendimento da sua definição, o educando deverá conhecer, de antemão, certos 

conceitos, como: equação da reta, reta perpendicular e reta normal, conceitos estes 

que normalmente estão associados com GA. 

O educador que ao adotar este livro em sua prática, deverá ter consciência de 

que os conceitos fundamentais relacionados à GA poderão não estar muito bem 

formulados cognitivamente no educando. É necessário sempre estar atento tanto à 

escolha de um livro didático quanto ao planejamento das aulas, tendo-se como 

referência o próprio livro. 

O autor deixa claro, ainda no Prefácio do seu livro, que serão inúmeros 

exemplos descritos e uma ampla variedade de exercícios abordados durante o 

desenvolvimento do conteúdo. Realmente, durante a nossa análise, percebemos 

uma demasiada preocupação em relação ao número de exemplos, exercícios 

resolvidos e exercícios propostos pelo autor, diferentemente do livro do Courant. 

Ilustramos alguns destes exemplos: 

Exemplo 1: Achar uma reta tangente a função             , no ponto        . 

(LEITHOLD, 1994, p. 141). 

Tendo-se por base a definição de derivada, temos que: 
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 O autor pretendia plotar o gráfico da função a partir de alguns pontos 

notáveis, estabelecendo como método para auxiliar na construção gráfica que ele 

pretende relacionar ao referido exemplo: 

 

Figura 24 – Tabela de Valores para o Estudo da Tangente do Exemplo 2. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 141. 

 
Figura 25 – Gráfico das Tangentes do Exemplo 2. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 141. 

Exemplo 2: Tendo por base os dados do exemplo anterior, achar a equação da reta 

tangente no ponto       (LEITHOLD, 1994, p. 141). 

Gostaríamos de fazer uma observação a partir deste exemplo. Talvez seja 

necessário que o educando deva conhecer a forma geral da equação da reta para 

que o mesmo seja compreendido de forma mais clara e, assim, o conteúdo ganhe 

em significado. Dessa forma, temos que a equação da reta tangente a um ponto 

será dada por: 

                                     

De posse desse resultado, é possível encontrar a partir de então a reta 

normal a um ponto dado. Assim, temos que a equação da reta normal ao ponto       

será igual a: 
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Figura 26 – Gráfico das Retas Tangente e Normal do Exemplo 2. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 142. 

Em meio aos exemplos propostos (LEITHOLD, 1994, p. 144), o autor aborda 

um dos únicos aspectos historicamente relevante: o da notação de derivada. Nele, o 

autor apenas diferencia as notações de Lagrange e de Leibniz para derivada no 

          

                          );                     
  

  
]
    

 

 Para o autor, tanto Leibniz quanto Newton desenvolveram o conceito de 

derivada independentemente um do outro. Leibniz considerava    e    como 

pequenas variações de   e  , respectivamente, sendo a derivada, por essa razão, a 

divisão 
  

  
 quando estes se tornam pequenos, já que o conceito de limite, da forma 

como concebemos hoje, não era conhecido por Leibniz no século XVII. Segundo 

Leithold (1994, p. 145), o diferencial 
  

  
 deverá ser considerado um operador (um 

símbolo para operação de derivada), significando a derivada de   em relação ao  .  

De forma geral, os exercícios não diferenciam muito em relação aos exemplos 

resolvidos. Apenas nos últimos exercícios – do exercício 61 a 64, da página 148 – é 

que se diferenciam um pouco dos demais por não serem aplicações diretas de uma 

fórmula ou de uma definição. É o caso do exercício 61, onde o autor introduz o 

conceito da 2ª derivada, como sendo: 
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Leithold nem ao menos chega a cogitar qual o sentido ou significado do que 

chama de 2ª derivada, o que diferentemente assim o fez Courant (1963) ao 

introduzir o conceito de 2ª derivada associada ao conceito de aceleração. 

Em relação aos conceitos de derivabilidade e continuidade, consideramos 

muito mais intuitiva e didática a abordagem do livro de Cálculo de Courant (1963). 

Em Leithold (1994), estes dois conceitos são construídos através de vários 

exemplos para, finalmente, após cinco páginas inteiras de exemplos resolvidos, 

concluir através de duas definições e um teorema que      é derivável se, somente 

se,   
      e   

      ambas existirem e forem iguais.  

Apesar de conter ―aplicações‖ de derivada nas questões 39 e 40, na página 

156, estes são apenas simples verificações de   
      e   

     . O autor não chega a 

estabelecer uma afinidade explícita entre Custo e Derivada ou entre Lucro e 

Derivada, que são os conteúdos relacionados às questões. 

 Finalmente, na seção intitulada Movimento Retilíneo e a Derivada como Taxa 

de Variação (LEITHOLD, 1994,  p. 165), o autor determina uma relação entre 

derivada e movimento, chegando ao ponto de afirmar que a taxa de variação 

instantânea é uma interpretação importantíssima de derivada de uma função. 

Após conceituar velocidade média      e velocidade instantânea     , Leithold 

(1994, p. 165) define que:  

         
  

  
   

 Os exemplos que se sucedem, variam entre movimento de uma partícula em 

linha reta horizontal e lançamento vertical. Os outros exemplos, a partir do terceiro, 

são:  

Exemplo 3: Taxa de variação do volume de um cubo      quando   varia em     ;  

Exemplo 4: Lei de Ohm   se       , então 
  

  
  

 

  
 ,ou seja,   diminui a uma 

taxa proporcional ao inverso do quadrado de  . 

Exemplo 5: Custo Total e Custo Marginal, bem como Rendimento Total e 

Rendimento Marginal. 

Ao compararmos o desenvolvimento deste item entre os dois livros aqui 

analisados, percebemos que a proposta inicial do Courant (1963), em realizar 



114 
 

 

processos mais gerais, é plenamente atingida. Quando Courant (1963) afirma que 

normalmente na natureza conhecemos a Quantidade Total      e desconhecemos 

ou procuramos a Quantidade Específica     , percebemos que os exemplos 

abordados por Leithold (1994) podem ser prontamente agrupados através da 

concepção de Courant. 

Para nós, seria pouco produtivo apenas observar exemplos isolados. Num 

exemplo típico de processo indutivo de construção de um conceito, nos sentimos 

capazes de fazer tal generalização de forma tão perspicaz quanto feita por Courant. 

Estamos tentando, é claro, analisar as possibilidades extensíveis ao contexto de 

sala de aula e não num processo de investigação científica, o que não inviabiliza que 

isto ocorra em aulas de Cálculo.  

Sem a percepção de tal generalização, talvez nós intuíssemos apenas 

exemplos isolados, sem nenhuma ou quase nenhuma correlação aparente, 

consistindo em apenas aplicações isoladas em áreas do conhecimento científico 

distintos. Esta é uma das contribuições que a nossa pesquisa deseja evidenciar, ou 

seja, construir princípios mais gerais de organização do conhecimento e os 

caminhos epistemológicos que possam conduzir a tal organização. 

Associamos esta concepção aos elementos desenvolvidos aqui em Lakatos, 

Moles e ao próprio Courant no seu livro de Cálculo. É interessante esta associação, 

pois, ao apreendermos estes processos mais gerais, os conceitos e as aplicações, 

num contexto de RP, ficaram mais claros e evidentes para nós. 

Com relação às aplicações anteriormente abordadas, os exercícios, de uma 

forma geral, são aplicações dos conceitos supracitados, exceto nas questões – 33 a 

38 da página 172 – onde o autor conceitua, na própria questão a ser resolvida, taxa 

relativa: 

      

     
      

    ⁄

 
              

Na seção de Taxas Relacionadas em Leithold (1994), o autor aborda muitas 

aplicações interessantes, especialmente por estarem relacionadas a movimento:  

Exemplo 1: Uma escada escorregando a uma taxa de      ;  

Exemplo 3: Um tanque de água cuja taxa de vazão é de         ;  
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Exemplo 4: Dois carros que se encaminham a um ponto em comum com 

velocidades de         e de        , respectivamente;  

Exemplo 5: Taxa de variação da velocidade angular de um holofote no chão 

iluminando um avião numa velocidade de           e a uma distância de        de 

altura. 

Analisando a referida seção do livro de Leithold, dois aspectos nos chamaram 

muito a atenção: primeiro, são exemplos e exercícios que não se resumem as 

aplicações de taxas de variação, mas os mesmos envolvem um raciocínio mais 

amplo e contextualizado dos fenômenos físicos; segundo, Leithold (1994, p. 201) 

propõe um quadro onde não está enunciado nenhum Teorema ou Definição, mas, 

sim, um conjunto de estratégias, de passos ou procedimentos com os quais o 

educando poderá seguir para resolver problemas de taxas relacionadas. 

Analisando o referido quadro, o associamos ao Quadro 2 proposto na seção 

2.2 deste trabalho, no qual consta um conjunto de procedimentos distribuídos em 

quatro FASES que visam auxiliar o educando na resolução de um problema 

proposto. São eles: 

FASE 1 – Compreender o problema, compreender o que é solicitado; 

FASE 2 – Captar a relação que existe entre os diversos elementos, relação da 

incógnita com os dados e, a partir dai, poder traçar um plano de 

resolução; 

FASE 3 – Executar este plano; 

FASE 4 – Uma vez encontrada a solução, revisá-la e discuti-la. 

As estratégias propostas por Leithold seriam uma espécie de subgrupo mais 

simples dos processos heurísticos propostos por Polya, especialmente sendo 

possível associá-las pelo menos a três das quatro FASES destes processos, 

deixando de lado, ao menos no nosso entendimento, a quarta FASE. Segundo 

Varizo (1986, p. 30), a quarta e última fase é caracterizada por: 

Visão Retrospectiva, quando o aluno deverá fazer uma revisão crítica de 
seu trabalho. Este é outro momento importante do trabalho heurístico, pois, 
mais uma vez o aluno deverá exercitar sua capacidade para a colocação e 
solução de questões, utilizando sua capacidade criativa e principalmente o 
seu espírito crítico (VARIZO, 1986, p. 30, grifo da autora). 
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Para ilustrar a relação existente entre as noções de heurística de George 

Polya com o cálculo diferencial de Leithold, destacamos o seguinte quadro da obra 

de Leithold (1994, p. 201): 

 
Figura 27 – Procedimentos para RP com Taxas Relacionadas. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 201. 

A partir do quadro acima, observamos que a FASE talvez menos contemplada 

seja a FASE 4, por estar mais associada ao processo de síntese, de verificação da 

solução do problema, confirmando se todas as etapas do processo analítico foram 

contempladas. Este modelo pauta-se também no processo analítico/sintético 

proposto por Pappus de Alexandria, também na seção 2.2.  

No setor referente a Derivada de Ordem Superior, salientamos, 

primeiramente, que Leithold (1994) faz uma associação da 2ª derivada [      ] à taxa 

de variação instantânea de      , ou seja, 
   

   
  será a taxa de variação instantânea 

da inclinação da reta tangente em relação a   no ponto      . Assim, o autor 

rapidamente associa também à ideia de aceleração instantânea estabelecida na 

física. O mesmo ainda esclarece que a aceleração será dada por    
  

  
 ou   

   

   
 . 

O quadro de valores e a ilustração gráfica propostos por Leithold (1994, p. 208-209) 

nos fornece uma boa perspectiva de uma partícula movendo-se ao longo de uma 

reta horizontal, de acordo com a equação              .  

 

 

 

Figura 28 – Movimento da Partícula ao Longo da Reta Horizontal. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 209. 
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Figura 29 – Tabela de Valores da Ilustração 1 sobre Derivada de Ordem Superior. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 208. 

Ao fazer a análise dessa seção, consideramos um aspecto muito positivo da 

abordagem desse livro em relação ao livro do Courant (1963), apesar deste último 

apresentar aspectos teóricos mais gerais e que tendem a simplificar a compreensão 

do conteúdo. Os seus exemplos aqui desenvolvidos partem de princípios norteados 

por processos físicos, a tabela e a ilustração gráfica dão-nos uma perspectiva mais 

ampla e clara do que está acontecendo com o fenômeno físico, em circunstâncias, 

digamos, ‗reais‘. Talvez, a perspectiva de conceitos mais gerais desenvolvidos no 

livro do Courant (1963), sem muitas ilustrações gráficas do que está acontecendo 

em termos do fenômeno físico a ser analisado, não favoreça muito a compreensão 

do educando iniciante no estudo do Cálculo, inclusive por não ser uma realidade da 

Educação Básica a introdução de noções de Limite, Derivada e Integral. 

Refletindo sobre este aspecto, talvez nossa adesão ao livro de Courant (1963) 

esteja mais associada a uma inclinação particular a aspectos da Física, aos 

conhecimentos que já possuímos sobre determinados fenômenos físicos e a 

capacidade de abstração, não sendo necessários tantos elementos concretos 
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ilustrativos. Colocando-nos na posição de educando, talvez esta passagem não se 

dê de forma tão imediata e direta. 

No Exemplo 5, Leithold (1994, p. 210) traz uma boa relação entre derivada e 

movimento harmônico simples [            ]. Os exercícios, de uma forma 

geral, são apenas aplicações diretas das ideias desenvolvidas durante toda esta 

seção. E finalmente, o Capítulo III encerra-se com uma série de exercícios de 

revisão, englobando todo o conteúdo abordado. 

Destacamos aqui de forma sintética elementos que nos chamam a atenção 

em uma análise geral dessa primeira seção de ambos os livros. Fazemos isso, 

cotejando alguns pontos positivos e outros negativos: 

POSITIVOS – Os exemplos e os problemas são bem ilustrados, tanto 

geométrica e graficamente quanto por tabelas; muitos conceitos são postos em 

destaque, facilitando a retomada de algumas informações importantes para análises 

posteriores; e, finalmente, muitos exercícios interessantes a serem resolvidos. 

NEGATIVOS – O livro é bastante denso em termos de atividade, podendo 

ocasionar certo desânimo ao educando; são problemas demasiados, com pouca 

variação dos seus elementos constitutivos, tornando-se muito repetitivo; há 

momentos onde a teoria e os exemplos se misturam, gerando certa confusão. 

Comparando o livro de Leithold (1994) com o livro do Courant (1963), vimos 

que uma das desvantagens do livro de Leithold é não buscar construir, desde o 

início do conteúdo, uma afinidade entre o Cálculo Diferencial e o Cálculo Integral, 

pois percebemos que esta relação é frutífera e pode trazer grandes benefícios na 

compreensão dos conteúdos, concretizando a ideia de que derivada e integral são 

‗dois lados de uma mesma moeda‘ e não ‗duas moedas separadas‘, sem nenhuma 

relação entre ambas.  

Outro aspecto a observar em relação ao livro de Leithold (1994) são os fatos 

históricos serem apenas uma referência episódica, não conseguindo estabelecer 

uma relação didática com o conteúdo abordado. Outro fato também a ser destacado, 

são as abordagens apenas matemáticas (algébrica e geométrica) dos conceitos 

iniciais da derivada, diferentemente do Courant (1963).  Este, desde o conceito de 

reta tangente, associa a derivada a conceitos da Física. Esta antecipação, como já 
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referenciada, se revela muito significativa na compreensão dos mais variados 

conceitos.  

Efetivamente, se organizarmos as referidas abordagens dos livros de Courant 

e de Leithold a partir dos três níveis heurísticos que propusemos no capítulo 

anterior, nós teremos: 

 Leithold – 1º Nível, com elementos do 2º nível; 

 Courant - 2º Nível, com elementos do 1º nível e, talvez, do 3º nível; 

 
Figura 30 – Organização dos Livros a partir dos Níveis Heurísticos. 

Fonte: Elaborado por Valteni Douglas Chaves. 

 Com efeito, as abordagens analisadas se mostram mais favoráveis a 

estimular a emergência de heurísticas em níveis de abrangência diferentes: o livro 

de Leithold nos pareceu mais favorável a estimular o docente e estudante as 

explorar possibilidades e significados nas ideias e técnicas matemáticas em 

problemas gradualmente associados à estrutura, organização mais tradicional de um 

curso de cálculo, ainda que abordando problemas e exemplos da Física para dentro 

do domínio na Matemática; o livro de Courant se mostrou favorável a estimular uma 

reconstrução intuitiva dos raciocínios do Cálculo tecidos dentro dos domínios da 

Física - um caminho diferente do tradicional, não tão linear na apresentação dos 

conceitos, que subverte sua organização em prol de analisar problemas com mais 

dimensões desde o início, sem que não se abra mão do rigor da Matemática.  

Assim, neste capítulo, em uma das obras analisadas o livro de Cálculo do 

Courant, observamos que este se pautou em ideias experimentais, físicas, intuitivas, 

para se alcançar os processos formais do Cálculo. Não desconsideramos aqui o 
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papel fundamental dos conhecimentos acadêmico-formais, muito pelo contrário, 

consideramos como algo de muita relevância e importância, especialmente pelo fato 

dos seus pressupostos auxiliarem tanto o campo da compreensão dos conceitos 

matemáticos quanto a visão sistemática do conteúdo, os quais avaliamos como 

essenciais no que tange à formação dos futuros educadores matemáticos. 

Nesse momento, encerramos o nosso passeio pelas trilhas que percorremos 

nestas duas paisagens. Em nosso retorno não só diferenciamos as paisagens como 

também aprendemos a apreciar o que cada uma delas nos oferece em termos e 

heurísticas. Em nossa jornada pessoal também tomamos consciência, após esse 

contato mais íntimo com ambas, de que nos identificamos mais com a primeira 

paisagem, seja devido as nossas experiências vividas como docentes, seja pelas 

projeções que fazemos sobre as experiências que podemos vir a ter a partir daqui. 

A partir dessa perspectiva pessoal, a matemática do primeiro cenário nos 

parece ter mais vida, parece ser mais dinâmica e instigadora. Mas paisagens são 

paisagens, cada uma possui características próprias, possui elementos próprios e 

podem despertar interesses diferentes em olhares diferentes. As impressões 

relatadas aqui foram as nossas impressões e queríamos partilhar com você, pois 

acreditamos que o conhecimento só existe quando este é partilhado, é discutido, é 

vivido de forma diferente por indivíduos diferentes. 

Como acontece em toda viagem é necessário retornar. Mas agora não do 

mesmo modo que partimos, pois ampliamos nossa compreensão, nosso 

entendimento acerca das heurísticas. Cabe nesse momento refletir sobre o que a 

nossa mente e o nosso espírito contemplou. 

Este é o nosso novo convite, nosso novo desafio, refletir sobre as 

potencialidades das noções de heurística nas aulas de matemática. Mas nos 

referimos a aula no seu conjunto, no antes, no durante e no depois, ou seja, no seu 

planejamento, na sua execução e na reflexão do que foi feito. Dessa forma, o 

próximo capítulo é esse novo convite a refletir e dialogar sobre as possibilidades 

heurísticas nas aulas de matemática. 
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4. DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO HORIZONTE DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 
 
Penso 99 vezes e nada descubro; deixo de pensar 
e eis que a verdade me é revelada por intuição. 

A. Einstein 

 

 
 
Buscamos neste capítulo que se inicia empreender reflexões sobre as 

possibilidades que a heurística pode suscitar nas aulas de matemática. Acreditamos 

que aulas voltadas para heurísticas são capazes de fornecer novas heurísticas, ou 

seja, capazes de fornecer ideias com potencial para produzir novas ideias, em novos 

contextos ou em novos campos. Retomamos aqui também as questões levantadas 

inicialmente neste trabalho, baseadas nas nossas vivências enquanto docentes da 

área de matemática. Desenvolvemos algumas reflexões que abordam as 

contribuições das noções de heurística na qualidade do ensino não só do cálculo, 

mas da própria matemática. 

 

4.1 Contribuições para a reflexão docente 
 
 

Até este momento, buscamos relacionar questões que envolvem os 

conteúdos matemáticos a elementos que abrangem os processos de formação, a 

prática pedagógica em sala de aula e a efetivação dos processos formais dos 

referidos conteúdos. Partindo de tal princípio, esta seção conduz a refletir sobre a 
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prática pedagógica da RP como possibilidade de motivar e dar significados múltiplos 

aos diversos conteúdos a serem utilizados na sala de aula, tendo como 

pressupostos a nossa prática docente e as questões que dela emergem. Nesse 

momento, vale aqui relembrar a primeira parte da nossa questão de pesquisa: Quais 

questões relacionadas à heurística nas ciências podem contribuir para reflexão 

sobre a abordagem de conteúdos e problemas nas aulas de Matemática?  

Retomamos os nossos questionamentos já que foram eles que nortearam as 

nossas reflexões e nos estimularam a buscar nas fontes de heurísticas, com seus 

diversos níveis de abrangência, elementos para respaldar tais reflexões. 

Gostaríamos de ressaltar que ao identificarmos que as fontes de heurísticas 

estudadas poderiam ser organizadas em três níveis, do mais específico ao mais 

geral, percebemos que a partir de cada nível poderíamos formular questionamentos 

sobre nossa pratica docente e sobre o enfrentamento dos problemas em sala de 

aula, de modo que tanto nós como nossos estudantes pudessem tirar proveito da 

reflexão filosófica sobre o tema.  

Em relação às heurísticas de primeiro nível, como docentes nos 

questionamos, primeiramente, de que maneira selecionar e planejar a abordagem de 

problemas em sala de aula, de modo a favorecer a exploração de uma diversidade 

de estratégias e a construção consciente do repertório de estratégias de cada 

estudante? Esta pergunta nos leva a outras relacionadas, como: de que maneira as 

aplicações não convencionais de RP, a partilha do conhecimento entre estudantes e 

professor, o diálogo, favorecem a criatividade e autonomia do pensamento do nosso 

educando? 

A partir dessa reflexão, na orientação dos estudantes na abordagem de 

problemas, acreditamos que certos questionamentos em momentos oportunos 

podem auxiliá-los na tomada de consciência sobre as condições de resolução e 

sobre os repertórios de estratégias de que dispões. Perguntas como: De dados 

dispomos para solução do problema? Que estratégia ou modelo matemático 

conhecemos e que pode ser útil na resolução? Já resolvemos problemas 

semelhantes e podemos adaptar a estratégia matemática para esse? Exploramos 

todas as propriedades matemáticas da estratégia adotada? 

Em nossa reflexão percebemos também que é necessário introduzir e 

explorar as heurísticas de segundo nível em sala de aula, permitindo ao estudante a 



123 
 

 

discussão e tomada de consciência sobre a validade/adequação das estratégias e 

métodos para a resolução do problema tanto no contexto aplicado quanto no da 

matemática. E a esse respeito nos questionamos como docentes: a partir de que 

tipos de problemas os estudantes podem ter a oportunidade de refletir, discutir tomar 

consciência sobre métodos da matemática cientifica e sua validade? A partir de que 

tipos de problemas os estudantes podem ter a oportunidade de refletir, discutir tomar 

consciência sobre métodos e estratégias experimentais, bem como sua validade nos 

contextos dentro e fora da Matemática? Até que ponto é positiva a exploração dos 

elementos intuitivos em nossas práticas? É possível um equilíbrio entre os 

elementos intuitivos e os formais-rigorosos no ensino do conteúdo matemático, sem 

causar prejuízos à aprendizagem? Serão ambos os elementos incompatíveis e 

antagônicos? 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, vimos que tal abordagem está 

presente tanto nos aspectos que estão diretamente associados à sala de aula, a 

partir da própria compreensão e do posicionamento que o educador assume no 

ensino da matemática, quanto nos aspectos relacionados ao tensionamento dialético 

entre os elementos abstratos da matemática ou os elementos concretos nos 

fenômenos físicos.  

Para Varizo (1986, p. 27) a interação com os estudantes é fundamental para 

acomodar essas tensões de forma a produzir resultados. A autora faz a seguinte 

alusão: 

Como o professor se torna companheiro do aluno? Procurando se colocar 
no lugar do aluno, tentando ver a partida do ponto de vista do aluno, isto é, 
como diz Polya, tentando compreender o que se passa na mente do aluno, 
fazendo perguntas ou indicando caminhos que possam estar ocorrendo ao 
próprio aluno. 
O professor se torna o comentador, quando ele leva o aluno a fazer 
conjecturas sobre suas ações, a refutar métodos ou estratégias 
empregados, a estabelecer relações, verificando a propriedade e exatidão 
dos passos dados e a possibilidade de generalizar os resultados, 
encontrando ou gerando outros problemas; desenvolvendo, enfim, no aluno, 
seu raciocínio crítico (VARIZO, 1986, p. 27). 
 

Nesse sentido, percebemos a importância do trabalho onde o educador se 

coloca como aquele que, juntamente com os educandos, vai à busca de solucionar o 

problema, incentivando a autonomia, a capacidade inventiva do educando em testar 

e ponderar suas ações e refutar aquilo que for incorreto ou inadequado. 
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Em relação ao aspecto abordado anteriormente, nos posicionamos 

favoravelmente a uma ação pedagógica que leve em consideração que as ideias 

iniciais sejam tomadas a partir de elementos intuitivos para, a partir daí, ir se 

construindo os elementos formais, desde que a abordagem se dê de forma dialética, 

onde ambos se correlacionem e participem juntos na construção do conhecimento 

matemático. 

Como exemplo disso, percebemos que em nossa prática no laboratório em 

física, no primeiro momento, relacionado ao aspecto experimental, lidamos com o 

que concebemos por elementos intuitivos do fenômeno, seus parâmetros, seus 

aspectos constantes e variáveis, sua forma real de compreender o fenômeno. Já a 

elaboração teórica do relatório, comporia os aspectos formais, a descrição teórica, 

os gráficos e suas interpretações, como ficou ilustrado no estudo dos movimentos 

MU e MUV da Máquina de Atwood.  

Gostaríamos de salientar que as questões que permeiam as teorias científicas 

nós avaliamos como processos mais gerais de sistematização que tomamos como 

questões de terceiro nível. 

Primeiramente, vamos retomar algumas reflexões que acreditamos estarem 

relacionadas a este nível, as foram desenvolvidas durante a abordagem sobre o 

infinito. Nelas, direcionamos as nossas reflexões para o campo da filosofia a partir 

do momento em que as questões se voltaram para a análise do cálculo diferencial e 

sua relação com o materialismo dialético. 

Dessa forma, como docentes nos perguntamos: Em que situações o problema 

proposto permite a interpretação (total ou parcial) do conceito, estratégias, modelo 

matemático utilizados? Em que situações a interpretação de elementos matemáticos 

causa embaraço ou não é possível? A partir das situações (adequadas ou não) que 

tipo de aprendizagens sobre RP são possíveis/desejáveis? 

Para estudantes de ensino superior, imaginamos que situações, nas quais 

está em questão a interpretação de modelos matemáticos ajustados a situação em 

outros campos do conhecimento com a Física e a Economia, podem oferecer 

oportunidades interessantes para refletir sobre a validade destes modelos dentro e 

fora da Matemática. Na discussão, por exemplo, das ideias de Marx que expusemos, 

poderíamos questionar junto aos estudantes: Quais as contribuições de Marx para 
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os fundamentos do Cálculo Diferencial? O diferencial tende a zero ou seria ele igual 

a zero? Este é pequeno ou constante? Como fundamentar o infinitamente pequeno 

e o infinitamente grande? Como retirar do Cálculo estes vestígios místicos que Marx 

considerava nos diferenciais    e   ? 

Propor e refletir sobre uma prática pedagógica a este nível não é uma das 

tarefas mais fáceis, mas tentamos. Primeiramente, Costa (2008, p. 135) afirma que a 

Matemática é:  

[...] falível e não indubitável. Também ela se desenvolve pela crítica e 
correção de teorias, que nunca estão livres de ambiguidades ou da 
possibilidade de erro ou engano. Partindo de um problema ou de uma 
conjectura, existe uma pesquisa simultânea de demonstrações e 
contraexemplos (COSTA, 2008, p. 135, grifo do autor). 

 

Este mesmo ponto de vista é partilhado por Lakatos (1978), em sua obra 

Proofs and Refutations 46. Nesse aspecto, a matemática se assemelharia às ciências 

naturais, isto é, ela deve ser melhorada incessantemente por críticas, especulações, 

demonstrações e refutações. Em outras palavras, deve possuir heurísticas. 

Pautados nesta reflexão, vimos que a Matemática é uma ciência viva, menos 

dogmática do que muitos supõem e não completamente fechada no lógico e formal. 

Acreditamos que tenha sido este o papel epistemológico que Marx cumpriu ao tentar 

desmistificar o conceito dos infinitesimais, que o mesmo considerava como algo 

místico e sem uma fundamentação dos princípios reais da natureza. 

Percebemos a partir daí que conteúdos matemáticos que envolvem a ideia do 

infinito, por exemplo, podem suscitar questões com este nível de abordagem e 

reflexão. E nós, enquanto educadores, devemos ter uma clareza epistemológica e 

um conhecimento dos processos que estão no domínio desta e de outras ciências, 

estando em um contínuo e irreversível processo de construção e de reformulação. 

 

 
4.2 Revisitando o problema da tensão entre a intuição e o rigor 

 

Ainda na sessão 2.3 do nosso trabalho, no momento em que abordávamos a 

questão sobre a viabilidade ou não de se calcular a área de um círculo sem o uso do 

                                                             
46 Os direitos para a língua portuguesa desta obra de Imre Lakatos foram adquiridos por Zahar 

Editores, cujo título em nosso idioma é ‗A Lógica do Descobrimento Matemático: Provas e 
Refutações‘, (1978) 
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valor de  , tentávamos direcionar o nosso olhar para uma questão que, a nosso ver, 

ao longo do desenvolvimento histórico recente da Matemática enquanto ciência, foi 

posta de lado: é possível fazer experiências que abordem conceitos e resolva 

problemas matemáticos, ou a Matemática não necessita ser experimentada, mas 

apenas formalizada?  

Nesta seção, nos debruçamos sobre um dos aspectos que nos pareceu 

emergir no contexto de discussão sobre o segundo nível de amplitude das questões 

sobre heurística, qual seja, o problema da tensão entre a intuição e o rigor na 

Matemática. 

Uma primeira consideração que se faz necessária é a de que, a partir dos 

autores estudados, este problema nos parece mal colocado. Examinemos esta 

afirmação, retomando elementos relacionados aos processos que envolvem a 

tensão entre a intuição e o rigor no interior das Ciências, mas sem, no entanto, nos 

distanciarmos do objetivo geral do nosso trabalho, que é: analisar, discutir e 

problematizar formulações de alguns cientistas e filósofos sobre o conceito de 

heurística relacionado ao trabalho científico, com vistas a identificar e sistematizar 

elementos que contribuam para reflexão sobre a abordagem de problemas em sala 

de aula. 

Comecemos retomando a maneira como Bazarian (1986) concebe por 

intuição. Para o autor, a intuição é uma espécie de programação mental do 

subconsciente que tem como uma das principais características ser natural e própria 

de cada ser humano. Para ele, a intuição seria uma espécie, uma forma, um modo, 

inclusive um método de conhecimento direto, que depende e, ao mesmo tempo, 

completa as demais formas de conhecimento (sensível e racional). A intuição seria, 

pois, uma função ou operação especial da nossa mente, de nossa razão, do nosso 

espírito. Mas, a evidência e intuição não podem servir de critério para a verdade. O 

critério da verdade é a prova prática e/ou teórica. 

 A Intuição Criadora, a Intuição Heurística ou, como concebemos em nosso 

trabalho apenas por heurística, possuiria certas características que a distinguiria das 

demais formas de conhecimento, segundo Bazarian (1986). Dentre tais 

características, podemos citar a capacidade de trazer novas formas de 

conhecimento sobre o objeto e suas relações, bem como descobrir e criar novos 
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resultados. Assim, a Intuição Heurística seria mais valiosa devido à sua fecundidade 

no processo do conhecimento do desconhecido. 

A intuição seria um conhecimento direto em que a solução de um problema 

prático/teórico encontra-se de modo imediato, repentino, não consciente e sem 

dados suficientes. Parece que a intuição se manifesta quando a lógica existente não 

está em condições de encontrar a solução. Assim, a lógica vai paulatinamente sendo 

enriquecida pela lógica da realidade. Dessa forma, a intuição gera a descoberta e a 

lógica (pensamento discursivo), o trabalho. 

Em segundo lugar, gostaríamos de destacar o aspecto do rigor na matemática 

a partir da concepção de Polya (1995, p. vi). Para este autor, a Matemática é uma 

ciência onde a observação e a analogia desempenham um papel básico na 

formulação dos conceitos. Assim, a Matemática teria dois aspectos constitutivos 

fundamentais, um deles seria a ciência rigorosa nascida a partir de Euclides e a 

outra, uma ciência experimental, indutiva: 

A Matemática, apresentada de maneira euclidiana, revela-se uma ciência 
dedutiva, sistemática, mas a Matemática em desenvolvimento apresenta-se 
como uma ciência indutiva, experimental. Ambos os aspectos são tão 
antigos quanto a própria ciência. Mas o segundo aspecto é novo sob um 
certo ponto de vista: a Matemática in statu nascendi, no processo de ser 
inventada, jamais foi apresentada exatamente desta maneira aos 
estudantes, aos professores ou ao grande público (POLYA, 1995, p. vi, grifo 
do autor).  
 

 Tendo por base estas duas constatações, vamos refletir sobre os principais 

elementos que esta seção busca enfocar: a intuição e o rigor. Segundo Miranda 

(2004, p. 15), o século XIX, em relação à Matemática, seria um divisor de águas 

entre os métodos intuitivos, até então desenvolvidos, em detrimento da necessidade 

de se formular rigorosamente as interpretações e aplicações, especialmente do 

‗novo‘ Cálculo:  

O cálculo diferencial e integral está passando por um momento importante 
na história da matemática. Tal momento será retratado por muitos 
historiadores, anos mais tarde, como o período de fundamentação rigorosa 
do Cálculo; momento em que o cálculo diferencial e integral passará a vestir 
uma grossa indumentária formalista e relegará a segundo plano os métodos 
intuitivos e práticos nos quais se apoiava até então. Os métodos 
infinitesimais, utilizados exaustivamente no Cálculo de Leibniz, estão sendo 
interpretados como algo não rigoroso e precisam ser substituídos por uma 
teoria consistente.  Esse objetivo acabará sendo alcançado por meio da 
teoria de limites e dos esforços dos grandes matemáticos do período, dentre 
os quais Cauchy – em 1820 aproximadamente (MIRANDA, 2004, p. 15). 
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Para Tall, Katz (2012) 47 a forma de perceber o Cálculo no período histórico 

de Cauchy está relacionada à percepção humana dos fenômenos, tais como 

comprimento, área, volume, tempo, distância, velocidade e aceleração. As ideias de 

Cauchy de função, continuidade, limite e infinitesimal desempenham um papel 

significativo na evolução das ideias modernas do Cálculo, antes da introdução do 

limite formal na Análise. Partindo desse ponto de vista e buscando identificar e 

sistematizar elementos que contribuam para reflexão sobre a abordagem de 

problemas em sala de aula, concebemos que se abre uma possibilidade de 

interpretar o Cálculo Diferencial e Integral a partir dos pressupostos físicos, levando-

se em consideração os movimentos reais da natureza e as suas transformações. 

Não se pode conceber como única e verdadeira forma de abordagem apenas 

por processos formais e abstratos do cálculo, com os seus épsilons e deltas. Talvez 

seja possível uma abordagem onde caibam estes dois elementos, a intuição e rigor, 

de forma que se complementem como afirma Miranda: 

[...] educadores matemáticos e matemáticos puros, preocupados com o 

ensino, têm defendido o equilíbrio entre a intuição (como ponto de partida) e 

o rigor (como ponto de chegada), sugerindo uma complementariedade entre 

esses dois polos (MIRANDA, 2004, p. 24). 

A partir do momento em que consideramos em nossa investigação que 

processos heurísticos permeiam a atividade matemática, desde a mais elementar 

até a mais avançada, estes dois elementos, a intuição e o rigor, nos parecem 

cumprir um papel fundamental dentro do desenvolvimento do conhecimento, não só 

matemático, mas também nas demais ciências. Nas obras de todos os autores 

estudados percebemos que este papel não seria o equivalente a forças que se 

antagonizam e se tensionam, mas, sim, de forças que complementam-se e 

tencionam-se dialeticamente. 

Isso nos parece transparecer na descrição dos processos analítico-sintéticos 

feita por Pappus de Alexandria, ou ainda numa espécie de mescla entre o 

pensamento e a ação, ou através do processo indutivo ou ascendente e, 

complementando este movimento, o processo dedutivo ou descendente proposto 

por Francis Bacon.  

                                                             
47 O objetivo do artigo de Tall e Katz é analisar as ideias do matemático Cauchy referentes à função, 

continuidade, limite e infinitesimal expressas no seu Curso de Análise (ver Apêndice D). 
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No mesmo espírito, podemos destacar ainda as quatro FASES propostas por 

Polya, onde a análise cumpre o papel da construção e a síntese o da verificação. 

Dessa forma, Costa (2008, p. 134) afirma que: 

Se Polya desenvolve uma heurística chamando a atenção sobre o fato de 
que a Matemática, para além do rigor lógico, possui uma face de ciência 
experimental, indutiva, Lakatos, também matemático húngaro, ultrapassa 
esta perspectiva e orienta seu trabalho para a descoberta e a invenção 
através de hipóteses e até adivinhações (COSTA, 2008, p. 134). 

 
De volta à afirmação que estamos examinando, parece-nos que a relação 

tensional entre intuição e rigor não é um problema originalmente didático, embora 

tenha consequências sobre as práticas em sala de aula. Munidos da perspectiva na 

qual processos heurísticos estão e sempre estiveram amalgamados a atividade 

matemática, percebemos que esta relação tensional se fez presente no próprio 

desenvolvimento da Ciência Matemática, a partir de um certo momento histórico48. 

Sua influência sobre a epistemologia da Matemática é marcante até hoje e perpassa 

tanto a cultura (através das relações entre ciência e sociedade) quanto a formação 

matemática desenvolvida em vários campos científicos e profissionais em cursos 

técnicos e universitários. E por ambos os mecanismos (cultural e educacional) essa 

perspectiva influencia as visões e as práticas matemáticas de estudantes e 

professores. 

Desta forma, concordamos com Reis (2001, p. 79), ao afirmar que: ―[...] existe 

uma relação dialética e não-dicotômica entre intuição e rigor‖. Há uma necessidade, 

sim, de um rompimento com o ensino formalista atual, tendo em vista, 

principalmente, a formação de um educador matemático com múltiplos 

conhecimentos, bem como com a capacidade de flexibilização dos conhecimentos 

específicos, pedagógicos e curriculares49. 

Para finalizarmos esta seção lançamos os seguintes questionamentos: seria 

válido num contexto de sala de aula, abordar um problema no qual seja solicitado ao 

educando calcular a área de um círculo onde o mesmo não utilize o valor de  ? Será 

que este problema que foi concebido fora do espaço escolar teria espaço no 

contexto da sala de aula? Bem, se o percurso a ser seguido for partir do intuitivo, do 

                                                             
48 Elementos que podem ser observados, por exemplo, na ausência de fundamentos analíticos em os 

‗Elementos‘ de Euclides, na maneira como a intuição é descrita como forma de acessar o 
conhecimento a priori em Descartes e na percepção de que a partir da ‗Reforma de Hilbert‘ o projeto 
de uma Matemática rigorosa ganhou cores mais fortes. 
49 O objetivo da referida tese é compreender como a relação tensional entre rigor e intuição acontece 

e manifesta-se no ensino universitário de Cálculo e Análise (Verificar o Apêndice A). 
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concreto para, a partir daí concebermos os aspectos formais e abstratos, nós 

acreditamos que sim, isto é possível.  

 

 
4.3 Determinismo versus Heurística 
 

Algumas seções do nosso trabalho foram apresentadas na forma de diálogos. 

Este gênero literário é, predominantemente, adotado por Platão50 em sua vasta obra, 

visando discutir e sistematizar conceitos que auxiliem no esclarecimento de pontos 

importantes da sua teoria e, por conseguinte, busca elevar o entendimento do leitor. 

No século XVII, encontramos outras grandes obras que também utilizam este gênero 

literário para fundamentar e sistematizar o debate científico em destaque naquele 

período. Uma destas obras é o livro de Galileu Galilei51, intitulado Diálogo.  

                                                             
50 Platão nasceu em Atenas (ou perto) em 427 a.C., o ano da grande peste. Depois de estudar 

filosofia com Sócrates ali mesmo, saiu pelo mundo, em longa jornada, à procura do saber. Estudou 
matemática com Teodoro de Cirene nas costas da África e tornou-se amigo íntimo de Arquitas. 
Depois de seu retorno a Atenas por volta de 387 a.C., fundou sua famosa Academia, uma instituição 
orientada por propósitos sistemáticos de investigação científica e filosófica. Depois de dirigir a 
Academia por toda a sua vida, morreu em Atenas no ano 347 a.C., com a venerável idade de 80 
anos. Quase todos os trabalhos matemáticos importantes do século IV a.C. foram feitos por amigos 
ou discípulos de Platão, fazendo da Academia o elo da matemática dos pitagóricos mais antigos com 
a da posterior e duradoura escola de Alexandria. A importância de Platão na matemática não se deve 
a nenhuma das descobertas que fez mas, isto sim, à sua convicção entusiástica de que o estudo da 
matemática fornecia o mais refinado treinamento do espírito e que, portanto, era essencial que fosse 
cultivado pelos filósofos e pelos que deveriam governar seu Estado ideal. Isso explica o famoso lema 
à entrada da Academia: Que aqui não adentrem aqueles não versados em geometria. A matemática 
parecia da mais alta importância a Platão devido ao seu componente lógico e à atitude espiritual 
abstrata gerada por seu estudo; por essa razão ela ocupava um lugar de destaque no currículo da 
Academia. Alguns veem nos diálogos de Platão o que poderia ser considerada a primeira tentativa 
séria de uma filosofia da matemática (EVES, 2011, p. 132, grifo do autor). 
51 Galileu Galilei, filho de um nobre florentino empobrecido, nasceu em Pisa em 1564, no dia em que 

faleceu Michelangelo. Aos 17 anos de idade foi encaminhado pelos pais à Universidade de Pisa para 
estudar medicina. Um dia, quando assistia a um serviço na Catedral de Pisa, seu espírito se distraiu 
observando o grande lustre de bronze suspenso da elevada abóbada. A lâmpada tinha sido posta 
para fora a fim de iluminar mais facilmente e, solta, oscilava para cá e para lá com amplitude que 
decrescia gradualmente. Usando as batidas de seu pulso para marcar o tempo, ele ficou surpreso ao 
verificar que o período de uma oscilação da lâmpada independia da amplitude do arco de oscilação. 
Posteriormente, por experiências, ele mostrou que o período de um pêndulo em movimento também 
independe do peso de sua massa oscilante, dependendo assim apenas do comprimento de sua 
haste. Relata-se que o interesse de Galileu pela ciência e pela matemática surgiu desse problema e 
foi estimulado, posteriormente, pela oportunidade de assistir a um curso de geometria na 
Universidade. Como resultado solicitou da família (e conseguiu) permissão para abandonar a 
medicina e dedicar-se à ciência e à matemática, campos para os quais possuía forte talento natural 
(EVES, 2011, p. 352-353). 
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Figura 31 – Frontispício (folha de rosto) da obra Diálogo de Galileu Galilei. 

Fonte: FILHO, K. de S. O. Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/bib/bibkepler.htm, 05/06/2014 

Na referida obra, o autor faz uso de três personagens para debaterem sobre 

os dois principais sistemas até então discutidos na Ciência, o sistema Geocêntrico 

(de Ptolomeu) e o sistema Heliocêntrico (de Copérnico), os quais não serão aqui 

detalhados. Os três personagens que o autor utiliza, são: Salviati, que seria o próprio 

Galileu; Sagredo, que desempenha o papel do mediador; e Simplício, um simpático 

defensor do antigo sistema.  

Mas, qual a razão em se resgatar esta obra em nosso trabalho? 

Recentemente, um educador norte-americano da área de matemática, chamado 

Paul Lockhart, escreveu um ensaio intitulado, A Mathematician's Lament 52 – 

Lamento de um Matemático. Esta obra, cujo texto original data de 2002, foi 

transformado em livro no ano de 2009 e que fizemos a sua tradução53, lança mão do 

gênero literário do diálogo, ao estilo de Galileu, empregando dois dos três 

personagens da obra Diálogo, que são: Salviati e Simplício. Com o intuito de situar a 

matemática como arte, ao lado da música e da pintura, este autor faz uma análise 

crítica do sistema educacional norte-americano, mas que em muitos aspectos pode 

se assemelhar ao nosso próprio sistema educacional brasileiro. 

                                                             
52 O texto original em inglês de Paul Lockhart pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: 

http://mysite.science.uottawa.ca/mnewman/LockhartsLament.pdf. Acessado em: 12/09/2013. 
53

 A primeira página do texto original e a sua devida tradução estão presentes, respectivamente, nos 

Anexos C e D deste trabalho. Para nos auxiliar também a refletir as questões propostas nesta seção, 
trazemos, no Apêndice C, um resumo crítico acerca da necessidade de se incorporar à prática de 
educadores que lecionam Matemática em cursos no Ensino Superior outras formas de pensar o 
ensino-aprendizagem. 

http://astro.if.ufrgs.br/bib/bibkepler.htm
http://mysite.science.uottawa.ca/mnewman/LockhartsLament.pdf


132 
 

 

 

Figura 32 – Capa do livro de Paul Lockhart. 

Fonte: AMAZON.COM. Disponível em: http://www.amazon.com/Mathematicians-Lament-School-
Fascinating-Imaginative/dp/1934137170, 15/06/2014. 

Salviati e Simplício debatem sobre a maneira como a matemática deve ser 

ensinada, criticando o nosso atual sistema, que transforma esta arte belíssima, que 

é a Matemática, em uma tediosa e laboriosa disciplina, onde o educando é apenas 

treinado para memorizar fórmulas e dar respostas mecânicas. O primeiro 

personagem seria a personificação de uma nova ciência, mais próxima da arte. O 

segundo incorpora uma tradição mantenedora do ensino. Para Salviati, a 

matemática é uma arte. Para Simplício, a matemática possui uma conotação 

utilitarista:  

SIMPLICIO: Are you really trying to claim that mathematics offers no useful 
or practical applications to society? 

 
SALVIATI: Of course not. I’m merely suggesting that just because something 

happens to have practical consequences, doesn’t mean that’s 
what it is about. Music can lead armies into battle, but that’s not 
why people write symphonies. Michelangelo decorated a ceiling, 
but I’m sure he had loftier things on his mind. [...] 

 
SIMPLICIO: So you would remove mathematics from the school curriculum? 
 
SALVIATI: The mathematics has already been removed! The only question 

is what to do with the vapid, hollow shell that remains. Of course I 
would prefer to replace it with an active and joyful engagement 
with  mathematical ideas. 

 
SIMPLÍCIO: Você está realmente tentando alegar que a matemática não 

oferece nenhuma utilidade ou aplicações práticas para a 
sociedade? 

 
SALVIATI: Claro que não. Estou apenas sugerindo que só porque algo 

passa a ter consequências práticas, não significa que é o que é 
aproximadamente. A música pode levar exércitos para a batalha, 
mas isso não é porque as pessoas escrevem sinfonias. 
Michelangelo decorou um teto, mas eu tenho certeza que ele 
tinha coisas mais sublimes na sua mente. [...] 

http://www.amazon.com/Mathematicians-Lament-School-Fascinating-Imaginative/dp/1934137170
http://www.amazon.com/Mathematicians-Lament-School-Fascinating-Imaginative/dp/1934137170
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SIMPLÍCIO: Então, você deve remover a matemática do currículo escolar? 
 
SALVIATI: A matemática já foi removida! A única questão é o que fazer com 

a insípida casca oca que permanece. Claro que eu prefiro 
substituí-la por um engajamento ativo e alegre, com ideias 
matemáticas (LOCKHART, 2009, p. 6 - 7, grifo do autor. 
Tradução nossa). 

 

Após os primeiros contatos com esta obra, a impressão que tivemos foi que 

havíamos despertado de um sonho também. E, ao acordar, percebíamos que parte 

da nossa prática pedagógica se dava de forma superficial, não buscava fazer da 

matemática uma arte. Assim, inconscientemente negávamos ao educando a 

oportunidade de experimentar esta arte tão bela, que expressa a alma humana de 

forma tão sublime. 

Compartilhamos a perspectiva de Paul Lockhart de que a Matemática não se 

reduz a um conjunto de técnicas. A matemática concilia-se com a criatividade, 

autonomia do pensamento, a construção de ideias, através de um processo árduo, 

mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Esta ideia transparece na seguinte  

reflexão: 

Waking up in a cold sweat, the musician realizes, gratefully, that it was all 
just a crazy dream. ―Of course!‖ he reassures himself, ―No society would 
ever reduce such a beautiful and meaningful art form to something so 
mindless and trivial; no culture could be so cruel to its children as to deprive 
them of such a natural, satisfying means of human expression. How absurd!‖ 
 
Ao acordar com um suor frio, o músico percebe, com gratidão, que tudo era 
apenas um louco sonho. "É claro", ele se tranquiliza, "Nenhuma sociedade 
jamais iria reduzir uma bela forma de arte para algo tão estúpido e trivial, 
nenhuma cultura pode ser tão cruel às suas crianças como privá-las de tais 
meios naturais e satisfatórios de expressão humana. Como é absurdo!" 
(LOCKHART, 2009, p. 2, tradução nossa). 

 

Assim, estendemos esta perspectiva à nossa reflexão sobre os processos de 

formação e atuação docente e percebemos que a busca pela autonomia intelectual e 

profissional deve ser uma constante em nossas vidas. 

O educador que pauta a sua prática apenas no que o currículo ou um livro 

didático impõem, pode estar negando ao seu educando aquilo que realmente é 

significativo, que seria estimular a curiosidade e o prazer em aprender os padrões 

matemáticos, procurando desenvolver uma arte e não tendo como único propósito 

aprender simples técnicas de resolução, que nada mais são do que ‗cárceres‘ para 

um espírito criativo. Os nossos educandos são os que mais padecem com esta visão 
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de educação e, concomitante a isto, são os que menos procuramos compreender. 

Com efeito:  

The only people who understand what is going on are the ones most often 
blamed and least often heard: the students. They say, ―math class is stupid 
and boring,‖ and they are right. 
 
As únicas pessoas que entendem o que está acontecendo são os que mais 
frequentemente são acusados e os que menos frequentemente são 
ouvidos: os estudantes. Eles dizem: "aula de matemática é estúpida e 
chata", e eles estão certos (LOCKHART, 2009, p. 3, tradução nossa). 
 

Mas, em que aspecto a matemática pode ser considerada uma arte? Segundo 

Lockhart (2009, p. 5), a arte reside na explicação e não na busca da verdade, pois, é 

através da explicação, do argumento, que possibilitamos ao nosso educando 

desenvolver a criatividade, tornando a matemática viva e interessante, cheia de 

problemas a serem resolvidos: 

By concentrating on what, and leaving out why, mathematics is reduced to 
an empty shell.The art is not in the ―truth‖ but in the explanation, the 
argument. It is the argument itself which gives the truth its context, and 
determines what is really being said and meant. Mathematics is the art of 
explanation. If you deny students the opportunity to engage in this activity— 
to pose their own problems, make their own conjectures and discoveries, to 
be wrong, to be creatively frustrated, to have an inspiration, and to cobble 
together their own explanations and proofs— you deny them mathematics 
itself. So no, I’m not complaining about the presence of facts and formulas in 
our mathematics classes, I’m complaining about the lack of mathematics in 
our mathematics classes. 
 
Ao concentrar-se sobre o que, e deixando de fora o porque, a matemática é 
reduzida a uma concha vazia. A arte não está na "verdade", mas na 
explicação, no argumento. É o próprio argumento que dá a verdade ao seu 
contexto, e determina o que realmente está sendo dito e denotado. A 
matemática é arte da explicação. Se você negar aos estudantes a 
oportunidade de participar nesta atividade - para posar seus próprios 
problemas, fazer suas próprias conjecturas e descobertas, para estar 
errado, para ser frustrado criativamente, para ter uma inspiração, e 
remendar suas próprias explicações e prova - nega-lhes a própria 
matemática. Então, eu não estou reclamando sobre a presença de fatos e 
fórmulas em nossas aulas de matemática, eu estou reclamando sobre a 
falta de matemática em nossas aulas de matemática (LOCKHART, 2009, p. 
5, grifo do autor. Tradução nossa). 

 

Finalmente, se a matemática é uma arte, quem poderia ensinar esta arte? Um 

artista ou um educador? Ou seria um educador artista? Após as experiências 

vivenciadas durante o processo de elaboração deste trabalho, não nos vemos na 

condição apenas de um simples transmissor de conhecimentos matemáticos. 

 Concordamos com Lockhart (2009, p. 11) que o educador matemático deve 

ao menos admirar a sua arte, a sua forma de apreciar e sentir aquilo que ele ensina: 
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Mathematics is an art, and art should be taught by working artists, or if not, 
at least by people who appreciate the art form and can recognize it when 
they see it. It is not necessary that you learn music from a professional 
composer, but would you want yourself or your child to be taught by 
someone who doesn’t even play an instrument, and has never listened to a 
piece of music in their lives? Would you accept as an art teacher someone 
who has never picked up a pencil or stepped foot in a museum? Why is it 
that we accept math teachers who have never produced an original piece of 
mathematics, know nothing of the history and philosophy of the subject, 
nothing about recent developments, nothing in fact beyond what they are 
expected to present to their unfortunate students? What kind of a teacher is 
that? How can someone teach something that they themselves don’t do? I 
can’t dance, and consequently I would never presume to think that I could 
teach a dance class (I could try, but it wouldn’t be pretty). The difference is I 
know I can’t dance. I don’t have anyone telling me I’m good at dancing just 
because I know a bunch of dance words. 
 
A matemática é uma arte, e arte deve ser ensinada por artistas que 
trabalham, ou senão, pelo menos por pessoas que apreciam a forma de arte 
e pode reconhecê-la quando vi-la. Não é necessário que você aprenda 
música com um compositor profissional, mas o que você quer que seja 
ensinado para você ou seu filho por alguém que nem sequer toca um 
instrumento, e nunca ouviu um pedaço de música em suas vidas? Você 
aceitaria como professor de arte alguém que nunca pegou um lápis ou pôs 
o pé em um museu? Por que é que nós aceitamos professores de 
matemática que nunca produziram uma peça original de matemática, não 
sabem nada da história e da filosofia, nada sobre desenvolvimentos 
recentes, nada de fato para além do que se espera que apresente aos seus 
estudantes infelizes? Que tipo de professor é esse? Como alguém pode 
ensinar algo que eles próprios não fazem? Eu não posso dançar e, 
consequentemente, eu nunca terei a presunção de pensar que eu poderia 
dar uma aula de dança (eu poderia tentar, mas não seria muito bom). A 
diferença é que eu sei que não posso dançar. Eu não tenho ninguém me 
dizendo que eu sou bom em dança apenas porque eu sei um monte de 
palavras de dança (LOCKHART, 2009, p. 11, grifo do autor. Tradução 
nossa). 

 

Desta forma, consideramos que as reflexões e experiências aqui partilhadas 

corroboram com uma formação holística, pautada em processos mais gerais e 

intuitivos dos conhecimentos científicos, técnicos, profissionais e pessoais. 

 
A mathematician, like a painter or poet, is a maker 
of patterns. If his patterns are more permanent 
than theirs, it is because they are made with ideas. 

G. H. Hardy 
 
Um matemático, como um pintor ou poeta, é um 
criador de padrões. Se seus padrões são mais 
permanentes, é porque são feitos com ideias. 

G. H. Hardy 
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5. EM BUSCA DE NOVOS CENÁRIOS 

 

 

Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre 
ombros de gigantes. 

Isaac Newton 
 

 

Ao iniciarmos esta viagem, tínhamos a intenção de pesquisar, à luz dos 

pressupostos da epistemologia das ciências, os processos heurísticos nas suas 

mais variadas formas de compreensão e sistematização do conhecimento. Assim, 

refletimos sobre os processos nas práticas associadas à RP, nas formulações e 

direcionamentos dos processos mais gerais do conhecimento científico e, sobretudo, 

nos processos epistemológicos associados à heurística enquanto ciência da 

descoberta e da invenção. Para tanto, retomamos na filosofia abordagens teóricas 

que reforçavam nossas convicções e perspectivas acerca do potencial das fontes de 

heurísticas nos processos pedagógicos. 

Esta formulação se mostrou bem fundamentada, ao associarmos às nossas 

práticas e vivências profissionais e pessoais. Transpusemos as concepções 

heurísticas relacionadas aos processos cognitivos para uma formulação direcionada 

aos processos didático-pedagógicos do ensino da matemática, em particular, ao 

ensino do conceito e das aplicações da derivada. 

Analisar, discutir e problematizar formulações de alguns cientistas e filósofos 

sobre o conceito de heurística, relacionados ao trabalho científico, com vistas a 

identificar e sistematizar elementos que contribuam para reflexão sobre a 
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abordagem de problemas em sala de aula passou a ser o nosso maior objetivo ou, 

poderíamos dizer, o nosso maior desafio em relação à nossa pesquisa. 

Para delimitar e direcionar as nossas reflexões, sistematizando elementos dos 

processos heurísticos que subjazem às situações e atividades que perpassam os 

conteúdos matemáticos, em particular a derivada, colocamos as seguintes questões 

a serem investigadas: Quais questões relacionadas à heurística nas ciências podem 

contribuir para reflexão sobre a abordagem de conteúdos e problemas nas aulas de 

Matemática? A partir destas questões, que reflexões podemos tecer sobre o ensino 

do conceito e das aplicações de derivada nas aulas de cálculo? 

 Partindo das nossas experiências e nossas ideologias, ao analisarmos os 

livros didáticos, no terceiro capítulo do nosso trabalho, ilustramos como certas 

organizações são capazes de favorecer, em maior ou menor escala a emergência 

de heurísticas. Em seguida, no quarto capítulo, retomamos as questões iniciais do 

nosso trabalho, debatendo e refletindo as heurísticas relacionadas ao ensino. Estes 

dois capítulos, juntamente com o capítulo teórico, nos forneceram elementos 

essenciais com os quais se tornou possível delinear respostas à questão proposta. 

Consideramos relevante uma prática pedagógica onde o educador se coloca 

como aquele que orienta e como aquele que, lado a lado com seu educando, vai à 

busca da solução do problema, incentivando a sua autonomia, a sua capacidade 

inventiva, testando e ponderando suas ações e refutando aquilo que for incoerente 

ou inadequado. Ainda nesta linha de reflexão, nos posicionamos favoravelmente a 

uma ação pedagógica que, inicialmente, deve ser desenvolvida a partir de 

elementos intuitivos para, a partir daí, se construir os elementos formais, dando-se 

esta correlação de forma dialética, onde ambos, os elementos intuitivos e formais, 

contribuam mutuamente na construção do conhecimento matemático. E nós, 

educadores matemáticos, tenhamos clareza epistemológica e conhecimento dos 

processos que estão no domínio desta ciência, que, assim como outras, está em um 

contínuo processo de construção e ressignificação. 

Ao refletirmos sobre o ensino da derivada, observamos uma relação muito 

frutífera quando o Cálculo Diferencial e o Cálculo Integral são desenvolvidos de 

forma concomitante, sem a primazia de um em detrimento do outro. As formulações 

mais amplas deste conteúdo tornam a sua compreensão mais clara e sua 

aplicabilidade mais significativa, pois conseguimos ter uma visão mais global dos 
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processos. Ainda pautados no ensino do cálculo, conjecturamos que uma prática 

que propõe relacionar a derivada com outros campos do conhecimento científico se 

revela como algo altamente fértil, especialmente quando almejamos uma visão 

holística deste conhecimento. Ressaltamos também, a importância do enfoque 

histórico acerca do conteúdo desenvolvido, buscando compreender o 

desenvolvimento teórico e os processos globais associados a tal desenvolvimento. 

Pautados nesta visão, consideramos que o livro de Courant (1963) possui um bom 

potencial para se desenvolver da forma mais satisfatória e ampla possível tais 

abordagens, pois a disposição do seu conteúdo, os problemas e exemplos 

propostos, bem como o contexto histórico, produzem uma melhor compreensão 

acerca do conceito e das aplicações da derivada, da sua relação com a integral e 

também com outros campos científicos. 

Queremos destacar neste momento que tais abordagens fazem parte da 

nossa resposta às questões levantadas durante a nossa pesquisa. Estas são assim 

consideradas por não abarcarem plenamente a complexa e ramificada teia de 

concepções e abordagens que as nossas questões nos provocam. Assim, 

permeados por tais percepções, apresentamos um excerto do físico inglês Isaac 

Newton, que consta na obra Teoria da Relatividade, de Lesche (2005, p. 129), no 

momento em que autor analisa alguns aspectos relacionados ao espaço-tempo: ―O 

que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.‖. Ao longo da nossa 

investigação, muitas questões foram suscitadas, mas não puderam fazer parte 

dessa pesquisa, especificamente. Na verdade, estas foram um ‗oceano‘, mas o que 

abordamos aqui são apenas algumas ‗gotas‘. 

Alguns teóricos poderiam conferir a este trabalho um grande aporte, como é o 

caso de Gaston Bachelard, através da sua contribuição ao pensamento científico-

filosófico. Mas, devido a amplitude das suas formulações teóricas, necessitaríamos 

de um tempo mais amplo para explorar e aprofundar suas ideias.  

A pesquisa de campo é considerada por nós um fator importante para conferir 

certas respostas às hipóteses suscitadas durante o processo investigativo. Mas, 

devido à abrangência teórica deste trabalho e o curto espaço de tempo, não foi 

passível de ser realizada. Porém, deixamos a nossa contribuição para futuros 

pesquisadores que, porventura se interessem pela nossa linha de pesquisa, possam 
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levá-las à sua aplicação no campo, contribuindo, assim, para a consolidação do 

campo de pesquisa da EM.   

Observamos no momento em que fazíamos a análise dos livros didáticos, que 

o livro de Courant (1963) abrangia aspectos mais gerais do conceito e das 

aplicações da derivada, sendo mais fértil cognitivamente, a nosso ver, do que a 

concepção indutiva desenvolvida no livro de Leithold (1994). Vimos que este aspecto 

pode ser melhor investigado através de uma pesquisa de campo, sendo passível de 

aprimorar a visão teórica do pesquisador com a prática investigativa.  

Durante os trabalhos desenvolvidos nos Laboratórios de Física, sempre 

auxiliávamos os educandos no desenvolvimento dos relatórios experimentais, seja 

colaborando nos cálculos, seja construindo os gráficos que interpretam os 

fenômenos físicos e a teoria envolvida com o experimento. Nesse momento, os 

educandos conseguiam, de alguma forma, manipular e relacionar muito bem a 

ferramenta matemática com o fenômeno físico. Chegávamos até a cogitar que estes 

manipulavam os elementos matemáticos de forma mais satisfatória do que os 

discentes da matemática. Este fato pode estar relacionado com o contato que os 

educandos do Curso de Física têm, desde muito cedo, com conceitos mais 

avançados da matemática. E além desse aspecto, os mesmos necessitam manipular 

tais conceitos em detrimento da compreensão do fenômeno físico. De fato, este 

aspecto pode ser considerada uma heurística. O experimento e a sua manipulação 

através de ferramentas matemáticas na busca da apreensão do fenômeno físico, 

pode ser considerada uma heurística, assim como analisamos no livro do Courant 

(1963), especialmente quando o mesmo demonstra a lei de Snell apenas 

manipulando a ferramenta matemática.  

Baseando-nos na referida perspectiva, surgiu então a seguinte questão: seria 

mais produtivo para o próprio educando do Curso de Física ter aulas de cálculo com 

um educador de sua área? A concepção que este educador poderia desenvolver em 

suas aulas seria de um cálculo mais aplicado e, por esta razão, mais significativo do 

ponto de vista do educando desse curso? Inferimos que seria possível. Estas aulas, 

permeadas pela visão do físico, poderiam suscitar mais heurísticas, especialmente 

no que diz respeito à linguagem, aos exemplos e as aplicações voltadas para os 

fenômenos físicos. 
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O aprofundamento nos fundamentos teóricos dos livros de cálculo, 

juntamente com os processos heurísticos voltados aos conteúdos e aos problemas 

nas aulas de matemática, poderia suscitar um livro didático ou paradidático de 

Cálculo, voltado à RP. Este livro surgiria como uma proposta para o educador que 

visa tornar suas aulas de cálculo mais significativas do ponto de vista da 

compreensão dos conceitos, bem como das múltiplas aplicações que a derivada e a 

integral oferecem aos vários campos do conhecimento científico. 

Enfim, este trabalho buscou elucidar, a partir dos problemas formulados, 

como seria viável encontrar novos caminhos ou desenvolver novas estratégias a 

partir das heurísticas aqui apresentadas. Estas podem servir como ferramentas que 

possibilitem alcançar solução almejada do problema. Mas, o simples fato de possuir 

o conhecimento dos processos heurísticos de criação intelectual, nos habilita a 

descobrir e inventar? Talvez, não. 

A ideia diretriz é apenas um ponto de partida. Certamente, tivemos algumas 

dificuldades em ilustrar com o nosso trabalho, exemplos práticos, didáticos que 

pudessem associar-se de forma indubitável a certos métodos aqui qualificados. 

Dessa forma, dentre as futuras contribuições que esperamos que sejam agregadas 

a este trabalho, estejam o aprofundamento e o desenvolvimento das fontes de 

heurísticas que foram aqui sistematizadas, buscando novas conexões, novas 

aplicações e, por conseguinte, novas abordagens. 

Como último ato, gostaríamos de partilhar uma ideia que nos ocorre como 

uma síntese provocativa de novas reflexões que virão:  

Num movimento infinitesimal de queda de uma maçã, 

proporcionalmente se falando em relação ao movimento que o Planeta 

Terra faz em torno do Sol, um físico inglês conhecido por Isaac Newton 

teve a brilhante ideia de relacionar estes dois movimentos. Esta aparente 

diferença entre os movimentos foi vislumbrada por uma mente que estava 

preparada para fazer determinadas conexões. E este insight, esta eureca, 

esta visão súbita pode ser potencializada conhecendo-se melhor os 

processos cognitivos que estão associados a tais ideias. Dessa forma, não é 

de se estranhar que duas mentes, percorrendo por caminhos distintos, 

cheguem juntas ao mesmo ponto, como foi o caso da sistematização do 

Cálculo Diferencial e Integral sendo feita, simultaneamente, por Leibniz e 

por Newton. O primeiro, escolhendo a via da Matemática, o segundo, a da 

Física. Qual dos caminhos é o melhor a ser seguido? Desconfiamos que o 

melhor seria percorrer por ambos. 
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APÊNDICE A – Resumo Crítico sobre a Tensão entre Rigor e Intuição no 
Ensino de Cálculo e Análise 

 

 

 

REIS, F. da S. A tensão entre rigor e intuição no ensino de cálculo e análise: a 
visão de educadores-pesquisadores e autores de livros didáticos. 2001. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, 2001. 
 

RESUMO 

O objetivo da referida tese é compreender como a relação tensional entre rigor e 
intuição acontece e manifesta-se no ensino universitário de Cálculo e Análise. 
A pesquisa, além de abordar alguns aspectos históricos e epistemológicos do 
Cálculo e da Análise e de seu ensino, analisa algumas categorias de saberes 
docentes manifestados pelos depoentes, quatro educadores-pesquisadores: Roberto 
Ribeiro Baldino, Geraldo Severo de Souza Ávila, Djairo Guedes de Figueiredo e Elon 
Lages Lima. Baseando-se nas concepções destes educadores-pesquisadores, Reis 
(2001) apresenta a relação entre rigor e intuição na prática pedagógica das 
disciplinas de Cálculo e Análise, procurando contextualizar os processos de 
formação do educador. 
Os resultados da sua pesquisa apontam para a necessidade de um rompimento com 
o ensino formalista atual, tendo em vista, principalmente, a formação de um 
educador de matemática com multiplicidade e flexibilidade de conhecimentos 
específicos, pedagógicos e curriculares. ―A prática pedagógica do educador de 
Cálculo deve se pautar, primeiramente, na reflexão e compreensão sobre que papel 
o Cálculo Diferencial e Integral representa para formação matemática dos 
educandos. Somente estabelecendo elementos que esclareçam a real função do 
Cálculo na formação matemática do educando, é que o educador terá condições de 
refletir sobre que objetivos traçar, que conteúdos estabelecer, que metodologias 
desenhar; enfim, que práticas pedagógicas desenvolver no ensino de tal conteúdo.‖ 
(REIS, 2009). 
Existe uma relação tensional entre rigor e intuição a ser seriamente considerada no 
contexto da formação do educador. Tal percepção, só é possível, no entanto, 
mediante a realização de pesquisas em sala de aula, as quais podem transformar o 
educador de Cálculo e Análise num sujeito reflexivo e investigativo de sua própria 
prática pedagógica. 
 
REFERÊNCIA 
FROTA, M. C. R. NASSER, L. (Organizadoras). Educação Matemática no Ensino 
Superior: pesquisas e debates. Recife: SBEM, 2009. 
 



 
 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Análise das seções do livro de Louis Leithold que tratam do 
conteúdo “Valores Extremos das Funções, Técnicas de 
Construção Gráfica, Diferencial e Integral” 

  

A guisa de complementação das análises que realizamos no Capítulo 3, nesta 

seção oferecemos ao leitor nossas considerações acerca dos dois últimos capítulos 

do livro. 

Iniciamos com a análise sobre Máximos e Mínimos. Como de costume, Leithold 

(1994, p. 217) define o valor máximo relativo e o valor mínimo relativo, ressaltando-

os com retângulos: 

 

Figura 33 – Definição de Valor Máximo Relativo. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 217. 

 

Figura 34 – Definição de Valor Mínimo Relativo. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 217. 

Além dessas definições, o autor demonstra o Teorema de Existência do 

Extremo Relativo e define Ponto Crítico, bem como Valores Máximos e Mínimos 

Absolutos, sem abrir mão das ilustrações. Os exercícios propostos nesta seção, de 

uma forma geral, são semelhantes aos exemplos, exceto a última questão que é 

para provar o Teorema 4.1.3 – página 218. 

Em relação às aplicações de Extremos, Leithold (1994) estabelece muitos 

exemplos de Máximos e Mínimos, inclusive uma questão onde era solicitado para 

calcular o volume máximo de uma caixa produzida a partir de um papelão com 12 



 
 

 

cm de lado. A maior parte das ilustrações são muito bem formuladas, chegando ao 

ponto de encaminhar de forma satisfatória a questão para a sua resolução. Nesse 

ponto, diferentemente do Courant, Leithold não faz uma associação com o Cálculo 

Integral.  

Leithold (1994) chega a demonstrar o Teorema do Valor médio (TVM). Alguns 

dos seus desdobramentos são vistos apenas nos exercícios, como é o caso da 

questão 29 – página 236 – onde se busca igualar a velocidade instantânea e a 

velocidade média em um dado intervalo. 

Os itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 do Leithold (1994) estão relacionados apenas ao 

esboço do gráfico de uma função. Elementos como, crescimento e decrescimento, 

concavidade, são vistos nestas seções. O item 4.8 continua com algumas aplicações 

de extremos absolutos, talvez um pouco mais complexos que os anteriores. 

Leithold (1994, p. 269) define a diferencial como sendo            , onde 

        e    é um incremento arbitrário de  . As suas aplicações estão 

normalmente associadas a variações da área ou do volume a partir de uma pequena 

variação do incremento. Exercício 38 – página 227. 

Na seção referente a Soluções Numéricas de Equações pelo Método de 

Newton, são dadas, basicamente, aplicações numéricas com derivada que permitem 

determinar os zeros de uma função:       . Finalmente, o capítulo encerra-se com 

94 exercícios de revisão. 

É somente a partir do quinto capítulo, depois de dois capítulos inteiros apenas 

com derivada, que o autor começa a relacionar a ideia de derivada com a ideia de 

integral. Partindo do princípio de Antidiferenciação, definida como operação inversa 

da diferenciação, Leithold (1994) constrói o conceito de Integral.  

Consideramos pouco proveitoso o fato de Leithold (1994, p. 287) não associar 

o símbolo de integral  , introduzido por Leibniz, a soma de áreas, mas apenas como 

uma convenção para denotar a operação de Antidiferenciação. Este aspecto é 

abordado de uma forma mais contextualizada e didática no livro do Courant (1963). 

Outro aspecto que o autor não destaca é o fato da antiderivada de      , ou seja, 

     não ser denominada de primitiva. 



 
 

 

Nas seções 5.2 e 5.3, Leithold (1994) associa a antiderivada como uma forma 

de se solucionar Equações Diferenciais com Variáveis Separáveis, estabelecendo 

muitas aplicações que envolvem movimento, como é o caso dos exemplos 4, 5 e 6 e 

boa parte dos exercícios destas seções.  

Finalizando, Leithold (1994) define área como sendo      
    

 ∑        
 
   , 

como pressuposto para integral definida, que se desenvolve no item 5.5. Neste item, 

há uma relação histórica muito insipiente, ou seja, limita-se a citar que ∑         
 
    

é denominada de Soma de Riemann (1826-1866), como ilustra a Figura 33: 

 

Figura 35 – Definição de Integral Definida. 

Fonte: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 1994, p. 326. 

Como última observação, gostaríamos de salientar que Leithold (1994) realça 

muito bem as ilustrações, especialmente quando comparado com o livro do Courant, 

contribuindo, significativamente para uma melhor compreensão do conteúdo 

proposto. Destacam-se também algumas aplicações, como por exemplo, Leithold 

(1994, p. 407) que faz uma aplicação com Trabalho         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Resumo Crítico focalizando a Pesquisa sobre a Própria Prática 
(PPP) no Ensino Superior em Matemática 

 

 

 

PALIS, G. L. Pesquisa sobre a própria prática no ensino superior em matemática. In: 
FROTA, M. C. R; NASSER, L. (Org). Educação Matemática no Ensino Superior: 
Pesquisas e Debates. Recife: SBEM, 2009. Cap. 12, p. 203-221. 
 

RESUMO 

Educadores que lecionam Matemática em cursos no Ensino Superior necessitam 
incorporar à prática outras formas de pensar o ensino-aprendizagem. Nessa 
perspectiva, o referido trabalho visa discutir e incentivar a pesquisa do educador 
sobre a sua própria prática, considerando importante a possibilidade de mudanças 
didático-pedagógicas em Matemática no Nível Superior, bem como apoiando 
práticas voltadas para aprendizagem dos educandos e ao preparo profissional de 
docentes. Há grande potencial para transformar essa prática e aproximar 
pesquisadores em Educação Matemática dos matemáticos que lecionam no Ensino 
Superior. Em Ponte (2002) é feita uma análise de quatro momentos de uma 
pesquisa do educador (PPP): a formulação do problema, a coleta dos dados, a 
análise e as conclusões desses dados, e a divulgação dos resultados. Docentes 
universitários que se engajam em PPP, usando salas de aula como laboratórios, têm 
muito a contribuir para o conhecimento crescente sobre aprendizagem em condições 
reais. A pesquisa em Educação Matemática tem um propósito ―puro‖ - entender a 
natureza do pensamento matemático do ensino e da aprendizagem - e um ―aplicado‖ 
– usar essa compreensão para melhorar a instrução matemática. Mas, existe uma 
tensão entre os matemáticos e a pesquisa em Educação Matemática, que é vista por 
Simpson (2000) como uma dificuldade dos matemáticos em ler e usar a pesquisa 
em Educação Matemática. Contudo, o movimento de Pesquisa Especializada em 
Ensino e Aprendizagem (SoTL) – sigla em inglês de Scholarship of Teaching and 
Learning – iniciada por Boyer (1990), busca conciliar educadores que não têm 
formação em pesquisa educacional à paradigmas da pesquisa educacional 
apropriadas à tal investigação. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

APÊNDICE D – Resumo Crítico das Concepções de Cauchy sobre Função, 
Continuidade, Limite e Infinitesimais 

 
 
 
 

UMA ANÁLISE COGNITIVA DAS CONCEPÇÕES DE CAUCHY SOBRE FUNÇÃO, CONTINUIDADE, 
LIMITE E INFINITESIMAIS, COM IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DO CÁLCULO 

 
TALL, D. KATZ, M. A Cognitive Analysis of Cauchy‟s Conceptions of Function, 
Continuity, Limit, and Infinitesimal, with implications for teaching the calculus. 
(As submitted May 17 2012). 
 

RESUMO 

O objetivo do referido artigo é analisar as ideias do matemático Cauchy referentes à 
função, continuidade, limite e infinitesimal expressas no seu Curso de Análise. Para 
tanto, Tall, Katz (2012) utilizaram os quadros teóricos da Educação Matemática e da 
Psicologia Cognitiva. Segundo os autores, a visão de Cauchy oferece uma 
reavaliação da relação entre os elementos fundamentais do Cálculo, o padrão da 
Análise e as teorias formais, utilizando o conceito de infinitesimal. A forma de 
perceber o Cálculo no período histórico de Cauchy está relacionada à percepção 
humana dos fenômenos, tais como comprimento, área, volume, tempo, distância, 
velocidade e aceleração. Daí, a necessidade de se compreender o momento em que 
Cauchy viveu e as percepções e ações humanas situados no seu momento 
histórico. Não se deve presumir que a evolução das ideias matemáticas sempre 
produz melhores resultados ou que nossos pontos de vista atuais são finais e não 
vão continuar a evoluir. Por exemplo, os nossos atuais conjuntos teóricos de funções 
e relações perdem algumas sutilezas que existe na versão do Cálculo de Cauchy. A 
análise de ambos, evolução histórica e cognitiva dos conceitos matemáticos dados 
neste artigo, sugere a necessidade de refletir sobre o modo em que o pensamento 
humano cresce de percepção e ação no pensamento imaginativo de experiências e 
simbolismos operacionais, desenvolvimento de formas cada vez mais sofisticadas da 
razão humana. Tall (2012) propôs uma abordagem baseada na mudança de 
percepção que vê continuidade em termos de movimento dinâmico contínuo de um 
ponto, e em diferenciabilidade, em termos de "retidão local", onde uma curva, 
quando altamente ampliada, parece cada vez mais como uma linha reta. As ideias 
de Cauchy de função, continuidade, limite e infinitesimal desempenham um papel 
significativo na evolução das ideias modernas do Cálculo, antes da introdução do 
limite formal na Análise. 
  

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
ANEXO A – Capa do livro de Paulus Gerdes da edição de 2008. 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

ANEXO B – Parte do original da obra de Paulus Gerdes acerca das concepções 
de Karl Marx sobre o Cálculo Diferencial 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO C – Primeira página do livro A Mathematician‟s Lament de Paul 
Lockhart 

 

 
 
 

A MATHEMATICIAN‟S LAMENT 
by Paul Lockhart 

 
A musician wakes from a terrible nightmare. In his dream he finds himself in a 

society where music education has been made mandatory. ―We are helping our 

students become more competitive in an increasingly sound-filled world.‖ Educators, 

school systems, and the state are put in charge of this vital project. Studies are 

commissioned, committees are formed, and decisions are made— all without the 

advice or participation of a single working musician or composer. 

Since musicians are known to set down their ideas in the form of sheet music, 

these curious black dots and lines must constitute the ―language of music.‖ It is 

imperative that students become fluent in this language if they are to attain any 

degree of musical competence; indeed, it would be ludicrous to expect a child to sing 

a song or play an instrument without having a thorough grounding in music notation 

and theory. Playing and listening to music, let alone composing an original piece, are 

considered very advanced topics and are generally put off until college, and more 

often graduate school. 

As for the primary and secondary schools, their mission is to train students to 

use this language— to jiggle symbols around according to a fixed set of rules: ―Music 

class is where we take out our staff paper, our teacher puts some notes on the 

board, and we copy them or transpose them into a different key. We have to make 

sure to get the clefs and key signatures right, and our teacher is very picky about 

making sure we fill in our quarter-notes completely. One time we had a chromatic 

scale problem and I did it right, but the teacher gave me no credit because I had the 

stems pointing the wrong way.‖ 



 
 

 

In their wisdom, educators soon realize that even very young children can be 

given this kind of musical instruction. In fact it is considered quite shameful if one‘s 

third-grader hasn‘t completely memorized his circle of fifths. ―I‘ll have to get my son a 

music tutor. He simply won‘t apply himself to his music homework. He says it‘s 

boring. He just sits there staring out the window, humming tunes to himself and 

making up silly songs.‖ 

In the higher grades the pressure is really on. After all, the students must be 

prepared for the standardized tests and college admissions exams. Students must 

take courses in Scales and Modes, Meter, Harmony, and Counterpoint. ―It‘s a lot for 

them to learn, but later in college when they finally get to hear all this stuff, they‘ll 

really appreciate all the work they did in high school.‖ Of course, not many students 

actually go on to concentrate in music, so only a few will ever get to hear the sounds 

that the black dots represent. Nevertheless, it is important that every member of 

society be able to recognize a modulation or a fugal passage, regardless of the fact 

that they will never hear one. ―To tell you the truth, most students just aren‘t very 

good at music. They are bored in class, their skills are terrible, and their homework is 

barely legible. Most of them couldn‘t care less about how important music is in 

today‘s world; they just want to take the minimum number of music courses and be 

done with it. I guess there are just music people and non-music people. I had this 

one kid, though, man was she sensational! Her sheets were impeccable— every note 

in the right place, perfect calligraphy, sharps, flats, just beautiful. She‘s going to make 

one hell of a musician someday.‖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
ANEXO D – Tradução da primeira página do Lamento de um Matemático de 

Paul Lockhart 

 
 

 
 
 

LAMENTO DE UM MATEMÁTICO  
de Paul Lockhart 

 
 

Um músico acorda de um terrível pesadelo. Em seu sonho, ele se encontra 

em uma sociedade onde educação musical foi tornada obrigatória. "Estamos 

ajudando nossos educandos a se tornarem mais competitivos em um mundo cada 

vez mais cheio de som". Educadores, sistemas escolares e o estado são 

encarregados deste projeto vital. Estudos são comissionados, os comitês são 

formados e as decisões são tomadas - tudo sem o aconselhamento ou a 

participação de um único músico profissional ou compositor. 

Uma vez que os músicos são conhecidos para definir as suas ideias em forma 

de partituras, estes curiosos pontos pretos e linhas devem constituir a "linguagem da 

música". É imperativo que os educandos tornem-se fluentes nesta língua se 

quiserem atingir qualquer grau de competência musical, na verdade, seria absurdo 

esperar que uma criança cantaria uma música ou tocaria um instrumento sem ter 

uma base completa em notação musical e teoria. Tocar e ouvir música e, muito 

menos, compor uma peça original, são considerados temas muito avançados e são 

geralmente adiados até faculdade, e mais frequentemente à pós-graduação. 

Quanto às escolas primárias e secundárias, a sua missão é treinar educandos 

para usar esta linguagem – utilizarem os símbolos de acordo com um conjunto fixo 

de regras: "Aula de música é o lugar onde nós retiramos o nosso papel pessoal, ou 

nosso educador coloca algumas notas na mesa e nós copiamos ou transpomos em 

uma chave diferente. Temos que ter certeza de obter as claves e assinaturas de 

chave certas, e nosso educador é muito exigente sobre isto, certificando-se de 

preencher nossas quartas-de-notas completamente. Uma vez tivemos um problema 



 
 

 

escala cromática e eu fiz certo, mas o educador não me deu nenhum crédito porque 

eu tinha as hastes apontando para o lado errado". 

Em sua sabedoria, educadores logo percebem que mesmo a crianças muito 

pequenas pode ser dado esse tipo de instrução musical. Na verdade, é considerado 

bastante vergonhoso se o educando da terceira série não tem completamente 

memorizado o círculo das quintas. "Eu tenho que pagar para meu filho um educador 

de música. Ele simplesmente não se aplica em sua lição musical para casa. Ele diz 

que é chato. Ele fica lá olhando a janela, cantarolando músicas para si mesmo e faz 

para si canções bobas." 

Nos graus mais elevados, a pressão é real. Afinal, os educandos devem estar 

preparados para os testes padronizados e exames de admissão da faculdade. Os 

educandos devem fazer cursos de Escalas e Modos, Contador, Harmonia e 

Contraponto. "É muita coisa para que eles aprendam, mas mais tarde, na faculdade, 

quando finalmente começam a ouvir tudo isso, eles vão realmente apreciar todo o 

trabalho que fez na escola.‖ Claro, não há muitos educandos atualmente a se 

concentrar na música, portanto, apenas alguns vão já começar a ouvir os sons que 

os pontos pretos representam. No entanto, é importante todo membro da sociedade 

ser capaz de reconhecer uma modulação ou de uma passagem em forma de fuga, 

independentemente do fato que eles nunca vão ouvir um. "Para dizer a verdade, a 

maioria dos educandos só não são muito bons em música. Eles estão entediados 

em sala de aula, suas habilidades são terríveis e sua lição de casa é quase ilegível. 

A maioria deles não poderia importar menos sobre como a música é importante no 

mundo de hoje, pois eles só querem tomar o número mínimo de cursos de música e 

ser feito com ele. Eu acho que só existem apenas músicos e não-músicos. Eu tinha 

uma jovem, ela era sensacional! Suas folhas eram impecáveis, cada nota no lugar 

certo, caligrafia perfeita, afinada, bemol, simplesmente lindo. Ela vai ser uma 

tremenda compositora um dia." 


