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Resumo 

 

O trabalho se apóia na metáfora da rede das redes de significações (MACHADO, 2005), que não se esgota 
nem se fecha em si mesma e na idéia de pensamento complexo. O objetivo foi buscar novas formas de gerar 
inovações no pensar e agir em Educação Matemática. A análise dos resultados permitiu a identificação de 
duas categorias de integração entre Biologia e Matemática no Ensino Médio. A primeira corresponde à 
descrição de fenômenos biológicos por meio de instrumentos matemáticos. Na segunda categoria está a 
Matemática utilizada como instrumento para a resolução de problemas provenientes da Biologia. Verificou-
se que existem elementos comuns nas práticas de Biologia e de Matemática no nível médio e chegou-se à 
conclusão da possibilidade do estabelecimento de redes entre Biologia e Matemática como elementos 
articuladores de saberes, abrindo possibilidades de elaborar formas de ação didática que não recorram à 
fragmentação do conhecimento nem à desvirtuação de contextos científicos.  
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1 Introdução 
 

Com o passar de milênios, a humanidade elaborou cada vez mais novos conhecimentos, o 

que é simultaneamente causa e conseqüência de se estudar os fenômenos com maior 

profundidade. Uma conseqüência de se chegar ao que se conhece hoje como conhecimento 

científico é a sua fragmentação em múltiplos campos de estudos. Isso determinou o 

aparecimento de diferentes Ciências, tais como a Biologia, a Física e a Química. Essas 

Ciências, assim como a Matemática, também passaram por fragmentações, gerando setores 

especializados dentro de cada uma. Esta pesquisa aborda a possibilidade de articular temas 

de Biologia e Matemática, além de discutir as implicações didáticas para o Ensino Médio. 

 

O desenvolvimento de diferentes campos de conhecimento, tais como a Biologia, a Física e 

a Química, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, estão intimamente 

relacionados aos seus envolvimentos com a Matemática. Dentro dessas Ciências a 

Matemática é uma organizadora de dados, um elemento de expressão e de análise dos 
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resultados em pesquisas científicas. Entretanto, a mesma aproximação entre a Matemática 

e as demais Ciências dificilmente ocorre em sala de aula e na práxis dos professores no 

Ensino Médio.       

           

2 Situação do Conhecimento Científico e seu Ensino ao Fim do Século XX 
 

Avanços significativos nas Ciências da natureza foram obtidos a partir de modelos 

matemáticos e, sendo assim, existem possibilidades de ensinar Ciências articulando saberes 

de campos separados com o surgimento das especializações científicas, principalmente 

aquelas ocorridas após a segunda metade do século XIX. Ainda que Biologia e a 

Matemática situem-se em diferentes campos de estudo separados pela evolução do 

conhecimento científico, elas guardam entre si possibilidades de articulações dos seus 

saberes, como no caso do relacionamento da Estatística e da Probabilidade com a Genética, 

apenas dois exemplos desse fato.  

 

A orientação especializada que existe na pesquisa científica também reflete na formação 

para o exercício do magistério, podendo levar os professores em formação a considerar 

saberes de diferentes campos científicos como elementos dissociados e distanciados. O 

trabalho especializado dos professores das diferentes Ciências no Brasil se fundamenta em 

currículos fragmentados e sem ligações entre as áreas de conhecimento. A fragmentação de 

saberes e o grande número de tópicos de ensino fizeram com que se mantivessem intactas e 

praticamente intransponíveis as fronteiras entre campos de saber excessivamente 

delimitados. Voltando ao exemplo da Probabilidade em relação à Genética, a abordagem 

de ambas é realizada sem que sejam ressaltados aspectos articuladores desses temas.  

 

A estruturação hierárquica do ensino em disciplinas independentes, além de pouco 

dinâmica, não favorece a apresentação de contextos e vínculos entre diferentes temas e 

campos de saberes. Essa hierarquia dos currículos é fruto das idéias do Positivismo, que 

influenciou diretamente o trabalho científico e indiretamente o do professor.  Sobre a 

hierarquia positivista, Silva (1999, p. 41) afirma que:  

segundo Comte, é possível classificar todos os fenômenos segundo um pequeno 
número de categorias naturais [...] os fenômenos, os mais simples, são também 
necessariamente os mais gerais [...] é pelo estudo dos fenômenos, os mais gerais 
ou mais simples que se deve começar, indo progressivamente para os mais 
complicados ou particulares [...]. 
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A partir das idéias positivistas, em relação ao trabalho do professor, a fragmentação que 

levou à disciplinarização do saber escolar também gerou a separação radical dos conteúdos 

de ensino das diferentes Ciências. Um exemplo desse fato ocorre no ensino de temas da 

Matemática necessários ao estudo das outras Ciências. Na aula de Matemática esses temas 

são tratados sem a apresentação das suas articulações com outros campos científicos.          

 

3 Referencial teórico 
 

A pesquisa foi realizada tendo como principais marcos teóricos as redes hipertextuais 

apresentadas por Lévy (2006) e as idéias de Morin (2004) sobre o conhecimento como 

elaboração complexa. As redes hipertextuais apresentadas por Lévy (2006), a princípio, 

indicam aspectos que favorecem a articulação de saberes na ação do professor de 

Matemática e das demais Ciências. Também foram incluídos aspectos da articulação de 

saberes no ensino disciplinarizado citados por Machado (2005), que apresenta formas de 

buscar a atenuação e/ou eliminação de rígidas fronteiras entre diferentes campos de 

saberes. Esse autor considera que o trabalho do professor é historicamente estruturado e 

hierarquicamente organizado segundo disciplinas, cujos conteúdos guardam poucos 

indícios de articulação.  

           

Atualmente, alguns autores como Morin (2004), por exemplo, consideram fundamental 

fazer com que a Educação rume para novos horizontes que permitam o engajamento de 

estudantes em estudos capazes de articular cada vez mais as disciplinas entre si, de modo a 

diminuir a rigidez entre as fronteiras que demarcam diferentes campos de saberes. Isso 

possibilitaria travessias mais suaves e aumentaria os intercâmbios entre as disciplinas.  

 

Para Lévy (2006), as redes de significações estão em constante metamorfose e o 

conhecimento em contínua transformação, com diferentes temas ou objetos, podendo 

estabelecer novas conexões, originando outros nós nessa teia, que não pára de ser tecida. 

Fronteiras fixamente determinadas, como as que existem nas Ciências modernas, no 

conhecimento escolar e no conhecimento técnico, podem ter seus contornos revistos e 

assumidos como relativos a partir da visão de conhecimento elaborado segundo redes de 

significações.   
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Machado (2005) apresenta fatores que dão relevância às redes de saberes e fundamentam o 

presente trabalho. Entre tais fatores, a elaboração do conhecimento por meio de redes e o 

fato de que o cotidiano escolar está repleto de feixes de significados em permanente 

tessitura são aspectos relevantes apontados pelo autor. A importância global de propor um 

ensino segundo redes consiste no fato de que os saberes provenientes de teorias 

consagradas e suas formas de elaboração podem ser modificados, exercendo influências 

mútuas. Quando essas modificações e influências acontecem, já não se dão dentro de 

campos bem delimitados, mas ocorrem de forma a relacionar as teorias existentes.  

 

Com o objetivo de buscar possibilidades de elaborar ações conjuntas para o ensino de 

Biologia e Matemática, foram considerados alguns eixos para a pesquisa no Ensino Médio:  

1) Possibilidades de realizar ações didáticas envolvendo, de forma complexa, a Biologia e 

a Matemática. 

2) A verificação de maneiras de articular os temas de Biologia e Matemática, apontando 

relações complexas entre essas duas Ciências no Ensino Médio. 

 

4 O desenvolvimento do trabalho  
 

Inicialmente é necessário distinguir dois campos de atuação: o da Matemática chamada de 

científica e o da Educação Matemática. No campo da Matemática chamada de científica 

estão os matemáticos profissionais, que lidam com o conhecimento matemático, 

pesquisando e buscando produzir novos saberes científicos. No campo da Educação 

Matemática trabalham os educadores matemáticos, que buscam, entre outras coisas, novas 

perspectivas de ensino da Matemática. Enquanto a Matemática científica é um campo 

preocupado com o desenvolvimento do conhecimento matemático, a Educação Matemática 

possui objetos e objetivos de estudos próprios, relacionados às funções de ensino e de 

aprendizagem da Matemática, lidando com saberes matemáticos ao mesmo tempo em que 

se aproxima das ciências Sociais. A atuação complexa do educador matemático é vista por 

Fiorentini e Lorenzato (2006, p.4) como a de um indivíduo que realiza  

[...] seus estudos utilizando métodos interpretativos e analíticos das ciências 
sociais e humanas, tendo como perspectiva o desenvolvimento do conhecimento 
e práticas pedagógicas que contribuam para uma formação mais integral, humana 
e crítica do aluno e do professor.  
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Embora sejam dois campos de atuação que possuem objetos e objetivos diferentes, a 

Educação Matemática está aberta à contribuição da Matemática científica e, ao mesmo 

tempo, educadores matemáticos podem atuar no meio de pesquisa dos matemáticos 

profissionais.  

 

Devido à complexa teia de relações entre temas de Biologia e Matemática, foi necessário 

adotar um método de pesquisa que faça, de acordo com Flick (2004, p. 21): 

[...] justiça à complexidade do objeto em estudo. Aqui, o objeto em estudo é o 
fator determinante para a escolha de um método e não ao contrário. Os objetos 
não são reduzidos a variáveis únicas, mas são estudados em sua complexidade e 
totalidade em seu contexto.  
 

Dentro do panorama apontado por Fiorentini e Lorenzato (2006), que se basearam em 

Demo (2000) o presente trabalho pode ser classificado como um estudo teórico, pois a sua 

realização teve como objetivo desenvolver um quadro de referência na busca de relações 

entre a Biologia e a Matemática. Estas Ciências foram estudadas dentro de um quadro de 

possibilidades de aproximar saberes desses dois campos, por meio da busca de elementos 

capazes de articular as ações didáticas de professores das duas disciplinas.  

 

5 A busca dos dados 
 

Neste trabalho, a Biologia e a Matemática foram vistas como objetos de atuação do 

professor e instrumentos da elaboração de conhecimento do estudante no Ensino Médio. 

Respeitadas as peculiaridades de cada campo em questão, foram buscadas evidências de 

vínculos entre a Biologia e a Matemática e, a partir dessa perspectiva, selecionados temas 

capazes de desenvolver competências científicas, habilidades de pesquisa e análise, além 

de favorecer a elaboração de instrumentos de pensamento. A figura 1, a seguir, ilustra uma 

forma de aproximação entre estas duas Ciências.  

 

Como se pode observar, no diagrama da figura 1 é apresentado um esquema de uma 

possível ocorrência de aproximação entre a Matemática e a Biologia. Ambas as Ciências 

têm suas teorias e formas de tratar as questões da própria área. A relação entre a 

Matemática e a Biologia dá-se pelo fato da primeira poder servir de apoio à segunda na 

resolução de situações durante uma pesquisa, na interpretação e na representação de 

resultados. A Matemática, com suas teorias e metodologias próprias, aproxima-se da 

Biologia na elaboração de modelos capazes de solucionar problemas e interpretar 
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situações, podendo favorecer articula ações de saberes no tratamento de temas que 

momentaneamente sejam comuns às duas Ciências.  

 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: A aproximação que pode ocorrer entre a Biologia e a Matemática, quando esta última serve de 
instrumento de análise da primeira. 
 

Foram procurados temas da Biologia cujos problemas são resolvidos por modelos 

matemáticos abordados pela Matemática do Ensino Médio. Estes temas favorecem vencer 

a fragmentação do ensino dessas duas Ciências e, ao mesmo tempo, apresentam 

significados para conceitos matemáticos fora do seu campo de abrangência.  

 

Os dados da pesquisa foram obtidos a partir da leitura e da análise de livros didáticos de 

Biologia, na busca de temas com potencial articulador. A seleção de temas recaiu sobre 

aqueles que originalmente pertenceriam à Biologia e cujas metodologias de descrição dos 

fenômenos ou cujos problemas a resolver recebem tratamento matemático. Em função 

dessa identificação, foram fixadas duas categorias de escolha:  

1ª) A presença da Matemática na descrição dos fenômenos biológicos. 

2ª) A utilização de conhecimento matemático na resolução de problemas oriundos da 

Biologia.  

           

As categorias utilizadas na classificação dos dados surgiram durante a organização e 

interpretação dos mesmos, sendo, portanto, tidas como emergentes, de acordo com o 

critério apresentado por Fiorentini e Lorenzato (2006).   

 

Temas como cinética enzimática, respiração e fotossíntese, crescimento vegetal e animal, 

pressão osmótica, transpiração vegetal, pH e curva de crescimento são temas da Biologia 

que normalmente utilizam elementos da Matemática para a descrição de fenômenos. A 

Genética [a árvore genealógica, a primeira e a segunda lei de Mendel, a polialelia, o 
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monoibridismo, a co-dominância, a determinação da possibilidade de ocorrer um genótipo, 

a Genética de populações e a herança quantitativa] constituem-se em temas da Biologia 

com grande incidência de aplicações matemáticas para a resolução de problemas 

propostos.  

            

A figura 2 a seguir apresenta o esquema da estratégia adotada para a identificação, 

categorização e tratamento de temas articuladores entre Biologia e Matemática no Ensino 

Médio, desde a identificação até a formulação de sugestões para aplicações em sala de 

aula. 

Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Descrição do processo de identificação, categorização e abordagem dos temas de articulação entre 
Biologia e Matemática. 
 

A coleta de dados para a escolha dos temas de Biologia deu-se na biblioteca de uma 

instituição pertencente à rede privada de ensino da Cidade de Vitória, Espírito Santo. Os 

livros utilizados no levantamento de dados fazem parte do acervo dessa biblioteca e estão 

disponíveis para manuseio da comunidade escolar da instituição. Foram utilizados livros 

cujas editoras têm redes de distribuição com amplo alcance no território brasileiro. Na 

tabela 1 constam as obras de Biologia para ensino médio utilizadas na pesquisa.  

 

TABELA 1: As obras de Biologia para ensino médio utilizadas na pesquisa. 

 

Nome do (s) autor (es) Nome da obra Ano Editora 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia 2007 Moderna 

BIRNER, E.; UZUNIAN, A. Biologia 2002 Harbra 
GEWANDSZNAJDER, F. LINHARES, S. Biologia hoje 2003 Ática 

 
LOPES, S. G. B. C. 

 

 
Bio: volume único 

2001 e 
2004 

Saraiva 

SASSON, C.; SILVA JUNIOR, S. Biologia. 2002 Saraiva 
SOARES J. L. 

 
Biologia no terceiro milênio 

v. 2 
1999 Scipione 
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A escolha do livro de volume único de Lopes (2001 e 2004) deveu-se ao fato de que, após 

pesquisar os temas, essa é a obra cuja apresentação mais explora a matematização na 

descrição, interpretação dos fenômenos e na resolução de problemas da Biologia. A 

escolha da obra em questão foi apoiada por depoimentos informais de professores de 

Biologia que responderam à seguinte pergunta: “Qual livro de Ensino Médio de Biologia 

melhor explora a Matemática no desenvolvimento dos estudos?” A escolha de Soares 

(1999) foi devida ao fato de que o autor explora detalhes da Matemática envolvidos com os 

conteúdos herança quantitativa e Genética de populações, que servem para aplicações de 

Estatística, Análise Combinatória, Probabilidades e Binômio de Newton. Também foram 

incluídos nas análises os livros de Amabis e Martho (2007), Briner e Uzunian (2002), 

Gewandsznajder e Linhares (2003), Sasson e Silva Júnior (conhecidos nacionalmente 

como César e Sezar, 2002). Tais obras foram escolhidas por representarem edições mais 

recentes que incluem conteúdos de Biologia atualmente propostos para o Ensino Médio.  

      

TABELA 3: Temas de Biologia do Ensino Médio e os de Matemática a eles associados. 

 

TEMAS DA BIOLOGIA TEMAS DA MATEMÁTICA 
 
Cinética enzimática. 
 
Respiração e fotossíntese. 
 
Crescimento vegetal e animal. 

Funções: crescimento e decrescimento de uma 
função em um intervalo. Ponto de máximo. Valor 
máximo.  Função com a variável dependente nula. 
Função constante.  Fenômeno em duas etapas.  
Função descrita por mais de uma sentença.  
Interseção de curvas. 

Pressão osmótica. Medidas de segmentos de reta. 
Transpiração vegetal. Proporcionalidade. 
Crescimento vegetal e Genética. Porcentagem. 
pH e curva de crescimento. Função exponencial e logaritmo.  
 
 
 
Genética: árvore genealógica; Primeira e 
Segunda lei de Mendel; Polialelia; 
Monoibridismo e co-dominância: deter-
minação da possibilidade de ocorrer um 
genótipo. 

Análise combinatória: Apresentação de dados sob 
forma de diagrama de árvore. Trabalho a partir de 
combinações com repetição de elementos. 
Probabilidade: Espaços amostrais, cálculos de 
probabilidades simples, de eventos mutua-mente 
exclusivos, eventos complementares, de 
probabilidade condicional. Determinação de 
espaços amostrais sujeitos a condições dadas. 
Princípio multiplicativo e produto de 
probabilidades. 

 
 
Genética de populações.  
 
 
Herança quantitativa. 
 

Estatística 
Porcentagem 
Probabilidades  
Binômio de Newton 
Triângulo de Pascal  
Freqüência 
Aplicações da função afim e estudo de proporções. 
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Durante a análise dos dados, buscou-se manter a sintonia com os referenciais teóricos que 

ligam o conhecimento à complexidade e à articulação de saberes.  

 

Os dados foram analisados durante a coleta e agrupados após essa etapa, mantendo, como 

principal critério, a possibilidade de articulação dos temas de Biologia aos da Matemática 

no Ensino Médio a partir do momento em que fossem evidenciadas suas ligações. Com 

isso, foram identificados temas articuladores constantes na tabela 3 anterior, elementos 

chave para a elaboração de conceitos que articulam a Biologia à Matemática.  

 

Os temas de Matemática escolhidos servem para instrumentos de descrição e compreensão 

dos fenômenos da Biologia, sendo utilizados também na apresentação dos resultados de 

pesquisa e resolução de problemas desta Ciência. Ao lado de cada tema da Biologia 

encontra-se o da Matemática a ele relacionado. Os temas de Biologia e de Matemática 

constantes na tabela 3 possibilitam, quando abordados, articuladamente aproximar essas 

duas Ciências. 

 

6 A metáfora da rede e a do hipertexto  

 

Segundo Machado (2005) uma das características de uma rede é a possibilidade de 

abertura em relação aos sentidos de uma palavra ou à amplitude e possibilidades de 

determinado saber a ser desenvolvido. Machado vê a idéia da rede como articuladora de 

saberes e promissora para a Educação, tendo em vista que o confronto do estudante com 

diferentes situações é importante para elaborar campos conceituais. A associação da 

metáfora da rede à ação docente pode ser elemento importante na mudança de paradigma 

educacional, privilegiando o significado como elemento da elaboração do conhecimento. A 

visão do conhecimento elaborado segundo correntes de causalidade tem na metáfora da 

rede uma alternativa epistemológica e didática.  

        

As redes de significados não são dispostas de acordo com fluxogramas de hierarquias, 

como no caso de uma empresa em que existe a diretoria, a gerência e os subalternos. Isso 

dá à elaboração do conhecimento o aspecto de uma teia, modificada ao percorrê-la. Cada 

feixe de relações é tão importante quanto os demais componentes da rede. Essa ausência de 

hierarquia deve também se dar entre as disciplinas, que podem ser conectadas de diferentes 

maneiras. Devido ao caráter dinâmico das relações entre seus componentes, a tessitura da 
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rede não está destinada a se esgotar com o tempo e, a representação do conhecimento como 

rede, implica em constantes revisões do ensino da Matemática e também das suas relações 

com as outras disciplinas no currículo. A diversidade dos nós e fios da rede constituem 

uma forte imagem metafórica. Os caminhos seguidos são determinados pelos fios e nós da 

rede, podendo se dar em percursos diferentes, não invalidando formas particulares de 

elaborar o conhecimento, já que inexiste padrão fixo para transitar na trama.  

Um exemplo de como alguns temas de Matemática podem ser encarados como formadores 

de uma cadeia cartesiana [corrente de pré-requisitos] ou de uma rede pode ser visto na 

figura 3, a seguir. Na figura da esquerda, as setas indicam a ordem a ser seguida a partir do 

estudo de radicais. A cadeia que se inicia no estudo dos radicais esgota-se ao chegar aos 

problemas envolvendo áreas de quadrados. Na figura da direita os elementos da rede não 

guardam relação hierárquica entre si. Os temas são interligados e pode-se recorrer a cada 

um deles no momento de abordar os outros.  

Figura 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 3: Duas formas de encaminhar o ensino de radicais, equação do segundo grau, teorema de Pitágoras e 
problemas envolvendo áreas de quadrados - na forma de uma corrente de pré-requisitos ou assumindo que os 
temas podem formar uma rede.  
        

Os detalhes técnicos inerentes a cada saber não podem ser o objeto último da tessitura de 

uma rede, devendo ser privilegiadas as relações entre significados. A rede de significados 

não é tecida a partir de um único centro, pois ser acêntrica é uma de suas características 

marcantes, devido à variedade de nós e fios que podem ser percorridos, inexistindo 

qualquer percurso rigidamente estabelecido e seguido obrigatoriamente. Também é 

importante o fato de que a rede não se fecha em si mesma, como um círculo, não fazendo 

sentido dizer que o conhecimento é definitivamente estabelecido e acabado, sem 

possibilidades de re-elaboração.  
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De acordo com Machado (2005), compreender, conhecer, significar e re-elaborar são 

aspectos importantes da rede e não devem ser esquecidos. Nesse sentido, segundo o autor:  

. compreender é apreender o significado; 

. apreender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-  
   lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos; 
. os significados constituem, pois, feixes de relações; 
. as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes,         
  construídas social, e individualmente, e em permanente estado de  
  atualização; 
. em ambos os níveis - individual e social - a idéia de conhecer  
  assemelha-se à de enredar (MACHADO, 2005, p.138). 

         

As relações em uma rede são estabelecidas a partir da multiplicidade de pontos a percorrer, 

levando à diversidade de caminhos a serem percorridos. Cada ponto tanto pode ser um 

tema em si como também outro feixe de significados obtido com o caminhar na rede. Os 

feixes de significados podem se relacionar das mais diversas formas. 

                      

O surgimento do termo hipertexto antecede em anos o aparecimento do micro-computador 

de mesa. Segundo Lévy (2006, p. 28), “[...] a idéia de hipertexto foi enunciada pela 

primeira vez por Vannevar Bush em 1945 em um célebre artigo intitulado ‘As We May 

Think’” (grifos do autor). O hipertexto, de acordo Lévy (2006), consiste em uma rede de 

informações com os nós interligados não linearmente, tendo o aspecto de uma teia 

irregular. Ao percorrer um hipertexto, o trajeto de um nó a outro não é necessariamente 

feito em linha reta, podendo se dar através de um ou mais nós. Cada nó em si pode ser uma 

outra rede e os nós de um hipertexto podem ser elementos de diferentes espécies, tais como 

palavras, representações gráficas, registros sonoros e até mesmo os próprios hipertextos.   

           

Para Lévy (2006), as redes de significados podem ter a aparência de um hipertexto, idéia 

que ele tirou dos programas de computador que têm esse nome. Ele ainda ressalva que, 

quando as significações estão em jogo, acessar os significados é ato que ocorre como nos 

hipertextos, pois o cérebro não busca linearmente as informações e os significados que 

armazena. Lévy (2006) caracteriza o hipertexto a partir de seis princípios por ele chamados 

de básicos, que são os seguintes: 

1)Princípio de metamorfose - A rede está em constante construção e negociação. 
[...] sua extensão, sua composição e seu desenho estão permanentemente em jogo 
para os atores envolvidos [...] 2) Princípio de heterogeneidade - os nós e as 
conexões de uma rede hipertextual são heterogêneos [...] o processo sociotécnico 
colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças naturais de todos os 
tamanhos, com todos os tipos de associações que pudermos imaginar entre estes 
elementos. 3) Princípio de multiplicidade e de encaixe de escalas - O hipertexto 
se organiza de um modo “fractal” [...] qualquer nó ou conexão [...] pode revelar-
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se como sendo composto por uma rede [...] indefinidamente, ao longo da escala 
dos graus de precisão 4) Princípio de exterioridade - A rede não possui unidade 
orgânica, nem motor interno. Seu crescimento e sua diminuição, sua composição 
e sua recomposição permanente dependem de um exterior indeterminado [...] na 
constituição da rede sociotécnica intervêm o tempo todo elementos novos que 
não lhe pertenciam no instante anterior [...] 5) Princípio de topologia - Nos 
hipertextos, tudo funciona por proximidade, por vizinhança. Não há espaço 
universal homogêneo onde haja forças de ligação o separação, onde as 
mensagens poderiam circular livremente [...] A rede não está no espaço, ela é o 
espaço. 6) Princípio de mobilidade dos centros - A rede não tem centro, ou 
melhor, possui permanentemente diversos centros [...] trazendo ao redor de si 
uma ramificação infinita [...] (LÉVY, 2006, p.25-26). 
                   

A partir dos seis princípios de Lévy (2006), alguns exemplos relacionados à Educação 

Matemática podem ser apresentados. O princípio da metamorfose na Matemática existe na 

noção de número, modificada ao longo dos séculos. Das contagens discretas de 

quantidades positivas, o conceito de número se estendeu aos números fracionários, 

negativos, irracionais e complexos. A ligação entre a Genética e o estudo de probabilidades 

é um exemplo do princípio de heterogeneidade, com esses dois campos de estudos a 

princípio desconexos entre si realizando novas conexões. Para o princípio da 

multiplicidade de encaixe de escalas, a própria re-elaboração gradual do significado de 

número serve como exemplo. Ao longo da vida de um indivíduo, as palavras passam a 

englobar novos significados, permitindo generalizações de elementos que transcendem o 

significado original. Uma implicação do princípio de topologia no campo da Educação é a 

revisão da distância entre os saberes da Matemática e das outras Ciências, gerando novos 

feixes de relações ao aproximar diferentes campos e permitir que troquem mensagens de 

forma livre. Influências mútuas entre os saberes de Matemática e da Genética contribuíram 

para desenvolver um novo campo de estudos mais estruturado do que inicialmente se 

vislumbrou. Ao mesmo tempo, a Biologia se tornou um campo de investigação para a 

Matemática. Com a busca de novas relações, a Biologia se transformou em fonte de 

situações a serem modeladas. Uma Ciência tornou-se motor da outra em determinadas 

circunstâncias, gerando o crescimento de redes tecidas entre ambas, além de uma grande 

composição e recomposição do conhecimento nas duas, caracterizando o princípio de 

exterioridade. A partir da associação entre conhecimentos da Matemática e da Biologia, os 

significados gerados por uma puderam ser transferidos de uma Ciência para a outra, 

criando enraizamentos e novos feixes de significados para ambas. Por fim, o encadeamento 

cartesiano é um modelo de hierarquias entre diferentes campos e não é condizente com o 

princípio de mobilidade dos centros. 
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7 A questão do paradigma 
 

Ao fim do século XX, os cientistas se depararam com um grande problema: os saberes de 

cada área, assim como metodologias de trabalho estavam radicalmente especializados, 

gerando dificuldades de interlocução entre profissionais até do mesmo campo. O 

paradigma científico da modernidade é fundamentado na separação de aspectos do mesmo 

fenômeno/objeto, sua simplificação e posterior síntese. A pulverização da realidade em um 

processo extremo de fragmentação impede que ela seja vista em seus múltiplos aspectos, 

excluindo-se até mesmo a possibilidade da crítica do saber acumulado. A partir dessa 

situação de fragmentação, na visão de Almeida, Carvalho e Morin (2002, p. 51), deve ser 

colocada a seguinte interrogação: “[...] o saber existe, primordialmente, para ser refletido, 

meditado, discutido, criticado [...] ou para ser armazenado em bancos internacionais e 

computado por instâncias anônimas e superiores aos indivíduos?”.   

           

Segundo Morin (2004), conhecer é resultado de traduções, elaborações e interpretações, 

pois o conhecimento novo depende dos fundamentos já estabelecidos. Para ele, o 

conhecimento é ecológico, tendo três princípios fundamentais, chamados de viáticos: 

ecologia da ação, estratégia e desafio. O primeiro viático, a ecologia da ação, abrange dois 

princípios. De acordo com Morin, o primeiro princípio (2004, p. 61), “[...] toda ação, uma 

vez iniciada, entra num jogo de interações e retroações no meio em que é efetuada, que 

podem desviá-la de seus fins e até levar a um resultado contrário ao esperado”. Sobre o 

segundo viático, a estratégia, o autor afirma (2004, p. 61-62) que ela: 

[...] se opõe ao programa, ainda que possa comportar elementos programados. O 
programa é determinado a priori de uma seqüência de ações tendo em vista um 
objetivo. O programa é eficaz, em condições externas estáveis, que possam ser 
determinadas com segurança [...] a estratégia, como o programa, é estabelecida 
tendo em vista um objetivo [...] a estratégia procura incessantemente reunir as 
informações colhidas e os casos encontrados durante o percurso. Todo o nosso 
ensino tende para o programa, ao passo que a vida exige estratégia e, se possível, 
serendipidade e arte (grifo do autor).  
 

Sobre o terceiro viático, o desafio, Morin afirma (2004, p. 62) que “uma estratégia traz em 

si a consciência da incerteza que vai enfrentar e, por isso mesmo, encerra uma aposta. 

Deve estar plenamente consciente da aposta, de modo a não cair em uma falsa certeza”. Os 

três viáticos estabelecidos por Morin podem servir a trabalhos na Educação Matemática, 

mas o profissional que resolva trilhar o caminho de um ensino a partir da articulação de 

saberes deve estar preparado para mudanças de rumo que porventura aconteçam. Também 
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deve-se considerar que, ao eleger como estratégia de trabalho a articulação de saberes, o 

professor necessita estudar detalhada e antecipadamente os temas das disciplinas que 

lançará mão. Nesse caso, ao definir os temas das disciplinas em sua proposta, estes devem 

ser capazes de facilitar a geração de significados ao serem articulados, evitando que o 

estudante se perca por falta de elementos que conduzam o seu raciocínio.  

         

Sobre o reducionismo científico e a fragmentação, Morin (2004) analisa dois aspectos que 

considera excessivamente limitantes do conhecimento. Nas suas palavras, o primeiro 

aspecto é a  

[...] redução do conhecimento do todo ao conhecimento adicional de seus 
elementos. Hoje em dia, admite-se cada vez mais que [...] o conhecimento das 
partes depende do conhecimento do todo, assim como o conhecimento do todo 
depende do conhecimento das partes. Por isso, em várias frentes do 
conhecimento, nasce uma concepção sistêmica, onde o todo não é redutível às 
partes. A segunda ramificação do princípio de redução tende a limitar o 
conhecimento ao que é mensurável, quantificável, formulável, segundo o axioma 
de Galileu: os fenômenos só devem ser descritos com a ajuda de quantidades 
mensuráveis. Desde então, a redução ao quantificável condena todo 
conhecimento que não seja traduzido por uma medida (MORIN, 2004, p.87-88). 
 

Segundo Morin (2004), são necessárias novas vias para abordar e relacionar os saberes, de 

modo que se consiga modificar as atuais formas de elaboração do conhecimento científico. 

No primeiro passo, ao invés de isolar radicalmente todas as partes do objeto estudado, 

deve-se tentar analisá-lo de maneira multidimensional. Em contraposição ao isolamento e à 

separação irremediável dos diferentes aspectos do mesmo objeto, o que pode ser feito é 

tratá-los como fases distintas, porém imbricadas.  

           

Para a mudança de paradigma na Educação, é necessário encontrar pontos de mútua 

influência entre diferentes saberes separados pela exacerbação da forma cartesiana de 

conceber o ato de conhecer, buscando novas possibilidades de ligar o que se encontra 

separado. Seguindo as idéias de Morin (2004), para deixar de lado o paradigma da 

simplificação e adotar o da complexidade, o professor de Matemática, por exemplo, deve 

pensar se os temas que ensina e os métodos adotados estão em consonância com os de seus 

colegas das outras áreas. As disjunções e reduções do ato de conhecer, guiadas pelo 

paradigma científico moderno, podem dar lugar a ações baseadas em temas escolhidos para 

exploração de forma sistêmica por diferentes disciplinas, levando não apenas a uma 

simples conjugação de interesses, mas à articulação de ações para vencer resistências e 

instalar o diálogo entre áreas. Assim, ao invés da preocupação apenas com a escolha de 
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tópicos a serem ensinados, o professor se concentrará também na articulação de saberes e 

problematização de situações nas quais disciplinas escolares deixam de ser aglomerados de 

temas e técnicas aplicadas sem aparente conexão. Porém, não se pode exigir que os 

professores formados de maneira disciplinar em concordância com os paradigmas da 

fragmentação e da simplificação mudem imediatamente para a complexidade, sem 

compreender quais temas e aspectos dos saberes poderão ser explorados. Em articulações 

mal planejadas pode não ocorrer o tratamento integrado dos temas.  

 

8 Os temas articuladores 
 

Apesar de todas as diferenças entre a Biologia e a Matemática, essas duas Ciências podem 

atuar conjuntamente quando são encontrados meios de aproximação. A pesquisa apontou a 

existência de elementos comuns na prática do ensino da Biologia e da Matemática no nível 

médio, como, por exemplo, elementos de Análise Combinatória, Probabilidades, Estatística 

e Funções. Além disso, conforme as duas Ciências sejam vistas, podem ocorrer práticas 

articuladoras entre elas por todo o Ensino Médio. Buscou-se, portanto, a articulação entre 

os temas como possibilidade de dar significados reais a ambos os campos de saberes, o que 

permitiu a quebra de ordens e seqüências consagradas no ensino da Biologia e da 

Matemática no Ensino Médio. Isso permite que o professor tenha maior liberdade na 

articulação dos trabalhos, já que as duas Ciências estarão ligadas, o que ampliará o alcance 

didático de ambas. O caso da Genética é apenas um exemplo de utilização dos elementos 

de Análise Combinatória, Probabilidades e Estatística em uma aproximação que pode se 

dar sem perda de identidades. No caso da Matemática, a articulação com as demais 

disciplinas não visou expandir apenas as suas possibilidades educacionais, mas esta pode, 

ao mesmo tempo, ser elemento de ampliação do alcance dos outros saberes envolvidos.  

 

A Probabilidade não é o único elemento que possibilita a aproximação entre Biologia e 

Matemática na tessitura de uma rede de saberes. Outra aproximação pode ser com a 

Análise Combinatória, campo da Matemática que surgiu durante o desenvolvimento do 

estudo de Probabilidades. Além de presente nos cálculos de Probabilidades, a Análise 

Combinatória é indicada como elemento de formulação e organização das resoluções de 

problemas na rede de significados gerados pela Genética. Um exemplo é o cálculo do total 
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de combinações genéticas para um gene que tenha diferentes alelos, como no exemplo a 

seguir.  

 
Um gene A possui alelos A1 e A2 dando origem a seis 
diferentes combinações. 

 
O total de combinações possíveis é calculado por 
meio de uma combinação com elementos repetidos.   

 CR3,2 = C3+2-1,2 = C5-1,2 = C4,2 = 
1

32

12

34 x

x

x
= = 6 

 

A análise dos livros de Biologia utilizados neste trabalho apontou a presença de outros 

tópicos matemáticos além dos já expostos, como por exemplo, o conceito de função, 

historicamente um dos mais importantes na Matemática. A idéia de gráfico de uma função 

figura utilizada para transmissão de dados, tem ampla utilização devido ao fato de facilitar 

a apresentação e visualização sem necessidade de longos textos. Tanto o professor de 

Matemática quanto o de Biologia pode utilizar os gráficos para analisar o desenvolvimento 

de um fenômeno natural sob a visão da sua área de atuação. Um exemplo é o da Botânica, 

no estudo das trocas de solvente entre células vegetais e o ambiente que são um exemplo 

da representação gráfica da função y = ax + b, na qual o gráfico assume diferentes aspectos 

em decorrência dos valores dos números reais a e de b, conforme a figura 4.  

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Representa as trocas de solvente entre células vegetais e o ambiente, uma aplicação do estudo das 
                funções linear e afim. 
 
 

Ainda em Botânica, foi encontrado no gráfico comparativo entre a fotossíntese e a 

respiração vegetal, o conceito de interseção de curvas e funções. Isso serve de contexto 

para a análise do significado dos pontos com coordenadas de valores comuns aos gráficos 

de duas funções. No caso do estudo de máximos e mínimos, os gráficos podem ser 

utilizados para conjugar o conceito biológico de valor ótimo de concentração de um 

hormônio vegetal ao conceito matemático de ponto de máximo e valor máximo de uma 

função.  
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Da mesma forma que os elementos matemáticos já citados, o pH é outro ponto de 

convergência de temas. Nesse caso podem ser elaboradas ações conjuntas dos professores 

de Biologia, Matemática e Química. Para o professor de Química, o pH e seu cálculo são 

importantes na descrição de determinadas reações. Para o professor de Biologia, interessa o 

fato de o pH interferir na velocidade de uma reação no interior de um ser vivo. A atuação 

do professor de Matemática pode se dar na intermediação dos conceitos e propriedades 

referentes ao seu campo de atuação. 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Um gráfico que descreve a ação do o ácido indol-acético (AIA), dos responsáveis pelo 
desenvolvimento vegetal. 
 

Na associação entre Biologia e Matemática, a Zoologia apresenta explicações sobre o 

crescimento de artrópodes em comparação aos outros animais, também é possível incluir a 

Matemática nas explicações de fenômenos a princípio considerados apenas do domínio da 

Biologia. Nesse caso, existe a associação entre o gráfico das funções afim e constante. 

 

9 Considerações finais 
 

O ensino disciplinarizado não considera possibilidades de articulações entre temas de áreas 

distintas. No Brasil a persistência do pensamento disciplinar trata a Biologia, a Física, a 

Química e a Matemática como disciplinas incapazes de articulações entre seus saberes. 

Tradicionalmente essas Ciências têm o ensino baseado apenas na utilização de 

fundamentos científicos sem que os mesmos se articulem, posição epistemológica derivada 

de uma cultura científica fragmentada e fundada no Positivismo, contemporâneo da revisão 

dos fundamentos da Matemática.   
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Nem todo tópico da Matemática pode ser ensinado a partir de situações reais e “aplicações 

no dia a dia”. O saber matemático não deve ser abordado de formas extremas na Educação 

Básica, sendo guiado apenas por aplicações de caráter utilitário. Por outro lado, este saber 

também não deve ser ensinado de maneira totalmente abstrata, alheio a qualquer contexto.  

Também é importante observar que a articulação de saberes não deve ser tratada como 

Ciência autônoma, e sim como mais uma possibilidade de fazer convergir temas e 

metodologias. Antes de tudo, é necessário avaliar a possibilidade de contribuição de cada 

disciplina e adequar as ações aos objetivos próprios de cada área. É lícito mostrar ao 

estudante que a Matemática é uma Ciência com objetivos e metodologias diferentes da 

Biologia, mas não é adequado forçar articulações que desfigurem saberes desses dois 

campos científicos. Corre-se o risco de o estudante, ao terminar a Educação Básica, não ter 

aprendido os temas dessas duas Ciências e, por devido a isso, levar à frente uma visão 

distorcida das possibilidades de atuação de cada uma delas. Ao invés de se buscar formas 

generalizadas de articular saberes, podem ser efetivadas aplicações localizadas entre 

diferentes disciplinas. A articulação de saberes também deve viabilizar o diálogo entre 

especialistas e estabelecer objetivos comuns, necessários em um primeiro momento.  

 

No diálogo entre saberes da Biologia e da Matemática, a comunicação se concretizaria de 

modo a ocorrerem influências mútuas, sem a recorrência a excessivas formalizações das 

partes envolvidas, nem à perda de identidades. A articulação de saberes por si mesma não 

tem a propriedade de resolver ou garantir a resolução dos problemas de ensino em sua 

totalidade, mas pode ser contribuir para a contextualização e a integração de temas.   

 

Os modos de elaboração relativos ao conhecimento matemático, seus temas específicos, 

sua linguagem e formas de raciocínio devem servir para reforçar o diálogo desta disciplina 

com outras. Não basta, por exemplo, propor a aproximação entre a Análise Combinatória e 

a Genética, se a primeira continuar sendo abordada independentemente pelo professor de 

Matemática como pré-requisito de um futuro conteúdo que será ensinado de forma 

fragmentada dentro da sua própria disciplina ou será utilizada pelo professor de Biologia. 

Diante da dificuldade dos professores de Matemática e Biologia dominarem de forma 

independente os temas de Análise Combinatória e Genética, é necessário ambos 

planejarem juntos as suas ações. Com isso, é possível iniciar um diálogo em que duas 

Ciências sejam vistas como formas distintas de abordar o mesmo fenômeno complexo 
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atuando de forma conjunta. Dessa forma, as relações enriquecedoras que podem surgir para 

estudante e professor, dependem dos objetivos educacionais das disciplinas serem 

estabelecidos e articulados com rigor.  

 

A separação e ordenação, antes consideradas essenciais ao ato de conhecer, devem ser 

reavaliadas diante das possibilidades de ações conjuntas entre diferentes disciplinas. Ao 

invés de uma Ciência servir de pré-requisito na aprendizagem de outra, como Comte 

considerava a Matemática em relação às demais dentro da proposta positivista, a 

convergência de interesses das diferentes disciplinas pode ser fonte de elaboração de novo 

conhecimento, não necessariamente simplificado e ordenado. Assim, é possível trocar 

informações entre diferentes disciplinas de forma proveitosa para as disciplinas envolvidas.  

 

Uma ação de articular saberes pode ser iniciada a partir do diálogo entre os professores de 

Matemática e Biologia sobre as interseções dos temas das duas Ciências. Temas de 

Biologia e de Matemática podem ser utilizados para diálogos e aproximações entre dois 

campos científicos aparentemente desconexos, mas que podem guardar entre si mais 

proximidades do que a princípio uma visão fragmentada das Ciências poderia alcançar. 

Porém, um elemento dificulta as ações articuladoras entre Matemática e Biologia: a falta 

de diálogo científico e didático entre autores de obras para ensino dessas duas Ciências. 

Aqueles que se dedicam a escrever livros de Matemática para o Ensino Médio não 

mostram formas de encontro dos seus saberes com os de outras disciplinas. Essa falta de 

diálogo entre autores é um elemento significativo no processo de ensino das duas Ciências, 

já que o livro didático é instrumento importante no processo e não pode ser relegado. 

 

Estruturando a ação dos professores com disciplinas independentes, as escolas continuarão 

sem abertura ao enfoque interdisciplinar, à complexidade do conhecimento e suas 

possibilidades de estabelecer redes de significados, o que favorece o avanço do trabalho 

educacional e é um suporte para novas ações. Elaborar atividades para o ensino de 

Ciências segundo redes de conhecimentos possibilita a convivência entre diferentes 

modalidades de saberes no mesmo ambiente e a partilha de diversas teorias em um mesmo 

trabalho.  

 

A partir da abordagem do ensino por meio de redes de significações, não é necessário 

apelar para a adoção indiscriminada do conhecimento cotidiano do estudante com o 
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objetivo de apresentar contextos para as disciplinas. A articulação de saberes favorece o 

trânsito entre diferentes campos, com as características das disciplinas na rede podendo ser 

respeitadas, sem prejuízos para professores e estudantes.   

 

A articulação de saberes entre Matemática e Biologia no Ensino Médio por meio de redes 

pode ser uma solução que ultrapasse a adoção das disciplinas sem levar a uma simples 

justaposição de programas afins. Ainda que os temas de duas ou mais disciplinas no 

Ensino Médio não tenham como resultado a criação de novos campos de estudos, a 

articulação de saberes em redes pode ser utilizada para aguçar o senso crítico dos 

estudantes em relação ao conhecimento científico. Isso derrubaria o mito de que as 

disciplinas são separadas por barreiras intransponíveis, tornando-as absolutas, suficientes 

por si mesmas, sem necessariamente se realizarem diálogos com outros campos durante o 

seu desenvolvimento.  
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