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Resumo: O desenvolvimento do raciocínio lógico é usualmente associado ao estudo da 
matemática, mas a patente dificuldade de concretizar esse desenvolvimento exige que 
essa associação seja revista. Neste projeto de mestrado, pretendemos abordar o tema a 
partir de dois eixos de investigação paralelos e complementares. O primeiro é um estudo 
historiográfico e epistemológico dos processos de prova em matemática, que admitimos 
como processos intimamente relacionados ao aspecto lógico da matemática. O segundo 
é um estudo de caso sobre as concepções dos professores de matemática a respeito de 
raciocínio lógico, processos de prova, matemática e as possíveis relações entre esses 
conceitos. 
 
Palavras-chave: processos de prova, raciocínio lógico, ensino de matemática, 
concepções de professores. 
 
Abstract: The development of the logical reasoning is usually associated with the study 
of mathematics. However, the difficulty of achieving such development requires a 
review of this association. In this masters research project, we intend to address the 
topic from two complementary and parallel research axis. The first one entails an 
epistemological and historiographical study on mathematical proofs, which are 
considered closely related to the logical feature of mathematics. The second one is a 
case study on how math teachers conceptualize and deal with logical 
reasoning, mathematics, mathematical proof and the possible relations among those 
concepts.  
  
Key Words: mathematical proof; logical reasoning; mathematics teaching; teachers 
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Introdução 
 

O desenvolvimento do raciocínio lógico é usualmente associado ao estudo da 
matemática, sendo que, muitas vezes, os professores dessa disciplina chegam a elencá-
lo como um de seus principais objetivos pedagógicos. Por outro lado, as queixas 
frequentes desses mesmos professores, bem como os resultados de diversos estudos e 
avaliações, apontam para o fato de que o estudo da matemática, a despeito da duração e 
do destaque que a disciplina recebe dentro da grade curricular das escolas brasileiras, 
não tem alcançado, como subproduto natural, o tão almejado desenvolvimento do 
raciocínio lógico. 

Fica evidente, quando olhamos para essa aparente contradição, que é preciso 
rever esse clichê que relaciona o estudo da matemática e o desenvolvimento do 
raciocínio lógico. Muitas questões podem ser colocadas: o que é, afinal, que 
entendemos por raciocínio lógico? A matemática teria mesmo alguma primazia sobre 
seu desenvolvimento, em contraposição à possível contribuição de outras disciplinas? 
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De que modo, precisamente, a matemática conduziria (ou poderia conduzir) ao 
desenvolvimento do raciocínio lógico?  

Este projeto de mestrado, obviamente, não pretende esgotar tais questões – nem 
suas possíveis respostas –, mas se propõe a lançar alguma luz sobre elas, ainda que de 
forma global e difusa. Para isso, precisa, antes de tudo, explicitar alguns pressupostos 
que não apenas delinearão toda a condução do estudo, mas que já estão presentes no 
próprio recorte que fazemos do tema. Trata-se da nossa concepção de raciocínio lógico 
como um tipo de raciocínio atrelado a um processo argumentativo, à defesa da validade 
de um enunciado, resultado ou procedimento. No caso da matemática, consideramos 
que esses processos argumentativos se expressam, ao cabo e, sobretudo, na forma de 
provas e demonstrações. A distinção entre provas e demonstrações, para nós, estará no 
nível de rigor envolvido no processo. As demonstrações seriam formas de 
argumentação matemática mais rigorosas, de natureza necessariamente dedutiva, e, 
geralmente, associadas a resultados de maior relevância. Já as provas podem ser 
enquadradas em formas de argumentação mais amplas e terão lugar sempre que houver 
oportunidade de tecer conjecturas e de buscar uma validação para elas. 

Assim, o objetivo central deste projeto de mestrado é estudar os processos de 
prova em matemática, considerando dois eixos paralelos e complementares de 
investigação. O primeiro eixo, de caráter historiográfico e epistemológico, procura 
analisar de que modo os processos de prova figuram na atividade matemática em 
diferentes épocas, lugares e contextos. Seriam esses processos de prova parte 
constitutiva da atividade matemática, qualquer que seja o contexto? Teriam tido sempre 
o mesmo destaque e a mesma forma que a eles dá a matemática acadêmica atual? Existe 
algum paralelo entre eles e os que podem ter lugar na matemática escolar atual? 

O segundo eixo pretende investigar, por meio de um estudo de caso, as 
concepções dos professores de matemática a respeito de raciocínio lógico, processos de 
prova, matemática e suas possíveis inter-relações. Quando os professores citam o 
raciocínio lógico como um objetivo da matemática escolar, o que têm em mente? Quais 
atividades matemáticas os professores relacionam ao desenvolvimento do raciocínio 
lógico? Como os professores vêem os processos de prova na escola? Esses processos 
teriam, para eles, relação com raciocínio lógico?  

Cabe ainda esclarecer que temos a intenção de gerar um produto final de 
aplicabilidade direta ao exercício de nossa função de formadora de professores. Trata-se 
de um esboço de um curso de formação contínua, a respeito da temática aqui estudada, a 
ser oferecido no CAEM (Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática), órgão 
de extensão do IME USP (Instituto de Matemática e Estatística da USP). 

 
Referenciais teóricos e metodológicos 
 

Diversos autores têm se debruçado sobre a prova matemática, de modo que o 
assunto já constitui uma linha de pesquisa importante dentro da educação matemática. 
Apesar da diversidade de autores disponíveis, o referencial teórico deste trabalho está 
centrado na obra de Nicolas Balacheff referente a processos de prova e situações de 
validação. Em particular, seu artigo “Processus de Preuve et Situations de Validation”, 
de 1987, constitui a base sobre a qual construímos nossa compreensão a respeito do 
tema dos processos de prova em matemática. 

Podemos elencar, brevemente, os principais construtos teóricos que esse artigo 
nos forneceu: 

- Uma nomenclatura útil para distinguir diferentes gradações no processo 
argumentativo em matemática: explicação prova e demonstração. O eixo onde 
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ocorre tal gradação é o rigor, visto como uma exigência social do meio em que 
se pratica a ação. 

- A noção de contradição como algo que só faz sentido frente a um sistema 
cognitivo capaz de percebê-la. 

- A distinção entre situações que demandam validação daquelas que não o fazem 
– o que, de partida, já nos dá uma chave para pensar a presença ou ausência dos 
processos de prova na aula de matemática. 

- A distinção entre situações de decisão (processo de prova implícito) das 
situações propriamente de validação (processo de prova explícito). 

- A classificação das provas entre pragmáticas e intelectuais, cuja natureza emerge 
da inter-relação entre a situação de validação e o sujeito. 

- O esclarecimento sobre o papel da linguagem e do próprio saber na passagem 
das provas pragmáticas às provas intelectuais. 

- A categorização de alguns processos de prova que podem ter lugar na 
matemática escolar (bem como em contextos diversos do acadêmico atual): 
empirismo ingênuo, experimento crucial, exemplo genérico e experimento 
mental.  

- A análise do impacto das refutações sobre a conjectura, a prova, os saberes 
envolvidos, a racionalidade que embasa todo o processo ou mesmo o próprio 
contra-exemplo. 

- Alguns problemas didáticos relativos aos processos de prova, como aquele da 
exigência de conformidade da “matemática produzida pelos alunos” com relação 
à “matemática vigente”. 
Balacheff nos ajuda a pensar, principalmente, nosso primeiro eixo de 

investigação, de natureza epistemológica, que pretende compreender o papel e a forma 
dos processos de prova na atividade matemática em diversos contextos históricos, tendo 
em vista o aumento da compreensão do que acontece no contexto escolar.   

Como, nesse eixo de investigação, examinamos alguns episódios da 
historiografia da matemática, um referencial importante está sendo o livro de Tatiana 
Roque, “História da matemática. Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas”, de 
2012, que tem sido utilizado conjuntamente com textos tradicionais de história da 
matemática. 

Para as questões que norteiam nossa investigação de campo, fez-se necessária a 
busca de outros referenciais, em dois níveis distintos: teórico e metodológico.  

Primeiramente, buscamos um referencial metodológico que nos auxiliasse a 
delinear tal investigação, considerando-se seu contexto: o projeto Ensino de Matemática 

na Escola Elementar, atrelado ao programa OBEDUC (Observatório da Educação), que 
tem lugar no IME USP, sob a coordenação da Profa. Dra. Cláudia Cueva Candido. Dois 
foram os textos que nos auxiliaram nessa tarefa: o livro “Pesquisa em educação: 
abordagens qualitativas”, de Menga Lüdke e Marli André, de 1986, e o artigo “Estudos 
de caso em educação matemática”, de João Pedro da Ponte, de 2006.  Com base nesses 
referenciais, acabamos por enquadrar nossa investigação como um estudo de caso, pelas 
seguintes razões: 

- Visa mais à descoberta que à confirmação ou refutação de hipóteses, o que se 
enquadra na natureza de nossos questionamentos. 

- O pesquisador está imerso no ambiente pesquisado, num contato prolongado. O 
projeto tem duração de dois anos (março de 2013 a março de 2015) e as quatro 
professoras que constituem o caso a ser estudado são bolsistas da CAPES pelo 
programa OBEDUC, bem como a mestranda autora deste trabalho, o que 
contribuiu não apenas para a duração, mas para a regularidade dos encontros. 
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- O pesquisador não é neutro, uma vez que não pode se desvencilhar de suas 
perspectivas e filtros vivenciais, que precisam, entretanto, ser reconhecidos 
dentro da analise. 

- O caso é bem delimitado, não permite generalizações em termos quantitativos, 
mas permite a compreensão de aspectos significativos do fenômeno estudado. 

- Pretende retratar a realidade, incluindo suas contradições, sem esquecer do 
contexto envolvido. 
Porém, ainda nos falta um referencial teórico que permita pensar as concepções 

dos professores, suas freqüentes contradições e o impacto que as atividades de formação 
contínua podem ter sobre elas. Sondamos os escritos de Phillip Perrenoud sobre 
formação de professores, sob o paradigma do profissional reflexivo. Acreditamos que 
esse referencial contribuiu muito para nossa visão de formadora, e será importante para 
o esboço do curso de formação contínua que fará parte deste trabalho. Contudo, ainda 
estamos em busca de outras referências. 
 
Desenvolvimento e considerações finais 
 
 Muitas etapas já foram concluídas em nosso projeto de mestrado, com destaque 
para o exame de qualificação, que foi muito importante, tanto pelas sugestões da banca 
examinadora, quanto por ser um momento de organização das ideias e dos registros de 
investigação já existentes. 

 A estrutura do texto submetido à análise da banca para qualificação foi, a esta 
altura, ligeiramente modificada. Avaliamos que a exposição de sua forma atual poderá 
auxiliar neste relato sobre o andamento do projeto: 

Cap.1 – Introdução  
Motivação, justificativa, perguntas norteadoras, objetivo e breve 

descrição dos demais capítulos.  

Cap. 2 – Referenciais teóricos 
A contribuição de Nicolas Balacheff para a compreensão dos processos 

de prova e das situações de validação. 

Cap. 3 – Um estudo historiográfico sobre processos de prova em matemática 

Exame de alguns episódios da historiografia matemática, em busca de 

compreender o papel e a forma das provas em contextos diversos. Uso 

do “Balacheff” na leitura de tais episódios. 

  O conhecimento empírico dos pitagóricos 

  Descoberta e validação em Arquimedes 

  Eficácia versus rigor em Cavalieri 

Cap. 4 – Metodologia de pesquisa de campo 
Descrição do projeto Ensino de matemática na escola elementar – 

OBEDUC 

Justificativa para a escolha da metodologia de pesquisa – estudo de caso 

Descrição e justificativa dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

Cap. 5 – Análise dos resultados da investigação de campo 
Cap. 6 – Conclusões 

Deve incluir o esboço do curso de formação contínua a ser oferecido no 

CAEM IME USP. 

Anexos 

Deve conter questionários, transcrições de entrevistas e outros registros 

da investigação de campo. 
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 Quanto às providências a tomar para a conclusão deste projeto, podemos elencá-
las a partir da própria estrutura textual exposta. O capítulo 1, embora já tenha sido 
escrito e reescrito diversas vezes, possivelmente ainda o será algumas outras, em função 
do estado dinâmico em que se encontra o encadeamento das ideias nesta etapa. O 
capítulo 2 precisa incluir um referencial teórico sobre as concepções dos professores, 
conforme relatamos mais acima. O capítulo 3 sofrerá poucos acréscimos e ligeiras 
modificações, em função de sugestões da banca examinadora da qualificação e de 
outros leitores críticos. O capítulo 4 deverá ser inteiramente reformulado, com vistas a 
enquadrar melhor o sentido da investigação de campo dentro dos questionamentos 
iniciais do trabalho, bem como explicitar com maior clareza sua fundamentação 
metodológica. Como o trabalho de campo está em andamento, também será preciso 
documentar os novos fatos e rumos da investigação. 
 Os capítulos 5 e 6, que são, provavelmente, os de maior importância, ainda serão 
escritos. Mas já é possível, a partir dos dados coletados na investigação de campo e a 
partir do estudo teórico empreendido, expor algumas ideias que nos parecem 
importantes, mas que precisam ser ainda aprofundadas, desenvolvidas e conectadas 
entre si. Algumas delas são: 

- Os processos de prova matemática, tal como compreendidos por Balacheff, estão 
presentes nos três episódios da história examinados, porém com formas e status 
distintos entre si e também distintos do que vemos nas demonstrações da 
matemática acadêmica atual. Esse breve estudo reforça nossa percepção de que 
esses processos são parte constitutiva da atividade matemática, mas não o são o 
rigor e o papel que lhes são atribuídos.  

- O discurso dos professores tende a divergir bastante das evidências de suas 
práticas. As causas dessa divergência parecem estar, em parte, centradas no 
significado próprio que dão a certos termos e expressões. Também, em parte, 
parece haver confusão entre intenção e ação, sendo que a primeira predomina no 
discurso. 

- A concepções são algo difuso e difícil de explicitar. O contato prolongado com 
as professoras, entretanto, permite vislumbrá-las, mas apenas no conjunto dos 
discursos e ações das mesmas. 

- Quando usam o termo raciocínio lógico, muitas vezes as professoras estão se 
referindo a processos de pensamento bastante gerais, que não necessariamente 
guardam relação com processos argumentativos. 

- Muitas vezes, o termo raciocínio lógico é usado para referir uma estratégia 
pessoal na resolução de um problema, em contraposição ao uso da álgebra. 

- A palavra demonstração, às vezes, é usada por elas para referir uma “mostração” 
do funcionamento ou, frequentemente, da aplicabilidade de um fato ou 
procedimento matemático. 

- A palavra prova não costuma ser usada com o sentido que lhe damos aqui, mas 
apenas como um sinônimo (inadequado, na visão das professoras) da palavra 
avaliação. 

- Essas professoras não associam espontaneamente raciocínio lógico aos 
processos de prova a que nos referimos. 

- A prova matemática não é vista como parte constitutiva da matemática que tem 
lugar na escola, mas como algo que só se aplica a grandes teoremas e que está 
relacionada com a matemática acadêmica.  

- As professoras também não parecem crer que lhes compete provar os teoremas 
contidos nos livros didáticos para seus alunos, que elas supõem (não sem razão) 
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não terem maturidade intelectual para acompanhá-las. Porém, às vezes parecem 
acreditar que essa é a expectativa da pesquisadora, enquanto (e porque) 
representante da academia. 

- A matemática escolar parece que não é vista tanto como uma atividade, mas 
como um conjunto de saberes factuais e procedimentais.  

- As professoras não consideram pertinente investir tempo e energia para que os 
alunos sejam capazes de conduzir provas matemáticas. Em parte, pela visão já 
exposta que têm do que vem a ser uma prova matemática. E, em parte, porque 
consideram que esse tipo de atividade é demasiado complexa e só poderia ser 
empreendida quando outros problemas de aprendizagem estivessem resolvidos. 
Temas relativos à aplicabilidade do conhecimento matemático e à 
interdisciplinaridade parecem ocupar o centro de suas preocupações, junto, 
inevitavelmente, do tema das dificuldades de aprendizagem. 

- As professoras, em seu discurso, dão muita importância às justificativas (que 
poderiam ser processos de prova) em matemática. Porém, por trabalharem 
majoritariamente com exercícios e problemas estereotipados, que não 
constituem reais situações de validação, essas justificativas restringem-se à 
explicitação dos passos dos procedimentos.  

- Situações de validação praticamente não estão presentes no repertório de sala de 
aula das professoras de nosso projeto. (Essa talvez seja a principal razão pela 
qual não atribuem relevância real ao tema da prova matemática). 

- Um curso que pretenda fazer com que os professores reflitam sobre suas 
concepções a respeito de raciocínio lógico e prova matemática precisará partir 
da compreensão dos mesmos sobre esses temas.  

- Parece-nos que o meio mais eficaz de provocar alguma mudança nas concepções 
dos professores sobre o assunto é lhes dar oportunidade de vivenciar situações 
de validação, em que eles sejam convocados a tecer conjecturas e a prová-las. 
Tais situações precisam ser bem escolhidas, para que não lhes pareçam distantes 
de sua realidade de sala de aula com relação aos conteúdos que compõem o 
currículo. 
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