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Introdução
“a educação como "sistema educacional" configura um mundo, e os educandos confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua educação. Os educadores, por sua vez, confirmam o mundo que viveram ao serem educados no educar."(Maturana, 1999, p. 29)

O trabalho aqui apresentado constitui-se em uma espécie de início de conversa que pretendemos estabelecer em torno dos aspectos psicológicos/biológicos na Educação apontando para a necessidade de enfrentamento do problema do funcionamento mental no processo ensino-aprendizagem a partir da “objetividade-entre-parênteses” como um caminho explicativo numa perspectiva epistemológica que dê conta da complexidade do fenômeno e de seu processo de conhecimento.  Mais especificamente procura mostrar que a Educação se dá no conviver com o outro e ao conviver se transforma de maneira que seu conviver se torna cada vez mais congruente com o outro no espaço da convivência.  Utilizaremos o seguinte referencial teórico: a) a teoria das representações sociais de Serge Moscovici; b) a abstração reflexionante de Jean Piaget; c) a objetividade-entre-parênteses de Humberto Maturana.  Estes pressupostos teóricos dão a base para as coordenações de ações necessárias para a apreensão do conceito de função A pesquisa estuda especificamente gráficos de função de movimento (espaço  x   tempo). à medida que conscientizamo-nos de que nossa habilidade para conhecer se altera na medida em que se altera a nossa biologia.

Incorporação do Social 
Sob a denominação de representações sociais, Moscovici apresenta a idéia de que estas criam realidades e senso comum e não apenas designam uma classe geral de conhecimentos e crenças.   O social seria incorporado como parte da formulação das representações dos sujeitos, através do contexto concreto em que se encontra. Indivíduos ou grupos situam-se através da comunicação que estabelecem entre si, da escolaridade ou da bagagem cultural, através de códigos, valores e ideologias, relacionados com a situação social em que vivem. 
Moscovici reconhece que representar socialmente uma coisa não consiste em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; seria reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto. O referido autor afirma que toda representação é de alguém tanto quanto de alguma coisa. É uma forma de conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que é conhecido.
Nesta Pesquisa, as representações sociais podem ser um meio através do qual a subjetividade pode ser concebida na Matemática, pois é uma forma de compreender e dar significado à realidade da vida cotidiana ao mesmo tempo que constrói esta realidade. A perspectiva é a de que o ser humano apreenda o conceito de função exteriorizando-se na atividade como subjetividade objetivada.

A Abstração Reflexionante
No processo de abstração reflexionante proposto por Piaget, o conhecimento é concebido como uma construção. Esta construção acontece através de um processo de abstração reflexionante. 
O processo de abstração reflexionante é a projeção num patamar superior daquilo que foi tirado de um patamar inferior. Neste processo a reflexão é o ato mental de construção e reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi transferido pelo inferior. 
Para o autor, abstração significa retirar, extrair ou arrancar algo de algo. As abstrações sempre incidem sobre um material reflexionante. No estudo de função de movimento, o espaço e o tempo formam este material. O material gera abstração empírica quando for observável, isto é, originários de objetos ou ações. Se o material estiver na classe dos não-observáveis gera abstração reflexionante que é o resultado de coordenações endógenas Abstração pseudo-empírica quando o objeto é modificado pelas ações do sujeito e enriquecido de propridades tiradas de suas coordenações. Abstração refletida quando o resultado da abstração reflexionante de qualquer nível torna-se consciente. 
A abstração reflexionante apóia-se sobre os objetos físicos ou sobre os aspectos materiais da própria ação (tal como a abstração empírica), e além disso, "sobre todas as atividades cognitivas do sujeito (esquemas ou coordenações de ações, operações, estruturas, etc.), para delas retirar certos caracteres e utilizá-los para outras finalidades (novas adaptações, novos problemas, etc.)" (Piaget, 1995, p.6). Assim, pode-se dizer que a abstração reflexionante atua diretamente na apreensão do conceito de função de movimento pois a abstração será maior ou menor dependendo do contexto onde o indivíduo esteja inserido. O contexto serve para alimentar as experiências anteriores ou os esquemas. Portanto, a preocupação em apresentar o espaço e o tempo de tal forma que sejam associados ao cotidiano do aluno deve ser constante. Neste sentido a utilização de um sensor Trata-se de um sensor tipo CBR (Calculator Based Ranger) da Texas Instruments conectado à calculadora gráfica Texas TI 83 Plus
 torna-se fundamental no processo pedagógico, pois quando não há condições de ação torna-se inviável a experiência, disso conclui-se que é necessária a ação para que possa haver mudanças de esquemas, esta ação pode estar relacionada com a realização de algo concreto e ao mesmo tempo interpretativo. 

Os Dois Caminhos Explicativos: Sem (   )s e Com (   )s
 Maturana aponta que, ao se perguntar pelas suas próprias habilidades cognitivas, um observador pode adotar duas maneiras fundamentalmente diferentes de ouvir. Ele afirma também que estas duas maneiras de ouvir configuram dois caminhos explicativos distintos e mutualmente excludentes. 
Maturana denomina um destes caminhos explicativos por caminho da objetividade sem parênteses e o outro por "caminho da objetividade-entre-parênteses". 
Ele denomina por objetividade sem parênteses o caminho explicativo no qual o observador aceita, implícita ou explicitamente, que a cognição é uma propriedade que lhe é intrínseca e lhe permite conhecer, seja através da "percepção sensível", seja através da "razão", de algum modo, parcial ou total, o ser das coisas. Maturana afirma que neste caminho explicativo não se pergunta de fato pela origem biológica da cognição, pois ao pressupô-la como dada, assim como se pressupõe como dada a existência de um mundo de sujeitos cognoscentes e objetos cognoscíveis, aponta-se "a realidade" como prova desta mesma pressuposição. Deste modo, na "objetividade sem parênteses" o sujeito se encontra em um mundo de objetos cuja existência é independente do que ele faz ao observá-lo. 
Este caminho explicativo é um desastre na Educação, pois na objetividade sem parênteses, o que eu estou dizendo é válido porque é objetivo e racional, não porque sou eu quem está dizendo. Neste caso, a Educação surge como um instrumento de expressão e também como limite à sua expressão. 
Maturana aponta também para um outro caminho explicativo. No "caminho da objetividade-entre-parênteses" o observador se dá conta de que não pode usar a referência a qualquer objeto ou realidade que exista com independência do que ele faz para validar seus argumentos, pois ele se sabe, operacionalmente e constitutivamente, incapaz de fazer tal referência. Neste caminho explicativo o observador se sabe constituidor de objetos através de suas operações de distinção. Maturana afirma que neste caminho explicativo o observador se dá conta de que a existência se constitui com o que ele faz.
Maturana mostra que somos incapazes de apontar uma realidade independente daquilo que fazemos ao apontá-la, pois desde já, quando alguém diz que algo é, é ele que o está dizendo. As coisas, o mundo, a realidade não falam, somos nós seres humanos que falamos do mundo, da realidade e das coisas conosco mesmos ou com outros seres humanos. 
No "caminho da objetividade-entre-parênteses", Maturana evidencia que um dos possíveis domínios de realidades a ser constituído pelo observador é o próprio esquema no qual ele valida e sustenta o seu explicar. Deste modo, ele explica também porque aquele observador que se encontra no caminho da objetividade sem parênteses, não poderá aceitar a sua explicação, apontando-a como "irreal" ou "simplesmente falsa", pois a maneira de explicar e fundamentar suas explicações, a maneira de validar um argumento é, por princípio, excludente. 
Ao contrário do outro caminho, na “objetividade-entre-parênteses”, não há verdade relativa, mas muitas verdades diferentes e, desta forma,  a Educação surge como algo que nos constitui e que nos possibilita. A verdade é nossa e faz parte de nosso modo de estar no mundo, como a dos demais. 

A Prática: Os Caminhos Explicativos na Apreensão do Conceito de Função
A teoria das representações sociais oferece um instrumental teórico-metodológico de grande utilidade para o estudo sobre o pensamento e as condutas dos alunos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, pois ela permite a compreensão dos sistemas simbólicos que, afetando os grupos sociais e as instituições, também afetam as interações cotidianas na Educação.  
A pesquisa procura descrever e avaliar a aprendizagem do conceito de função de movimento, pois embora hoje exista um certo consenso de que o conceito não se limita à definição, sendo algo mais abrangente do que esta, ao mesmo tempo, não é clara a maneira com a qual seria possível verificar seu aprendizado.  Investigamos as representações sociais sobre a Matemática, em alunos do Ensino Médio. 
Os alunos participam de um projeto de inovação pedagógica (apreensão do conceito de função de movimento através de um sensor acoplado ao corpo), o que permite comparar as representações sociais dos alunos antes e depois de estarem sujeitos a metodologias inovadoras e a apreensão ou não do conceito de função de movimento. 
Os achados preliminares revelam grandes discrepâncias: uns adoram Matemática, enquanto outros a detestam. Os alunos que apreciam Matemática têm uma imagem muito diferente dos que não gostam dela, embora todos reconheçam a sua importância para o futuro. Porém, o mais significativo é que depois de terem experimentado metodologias inovadoras, os alunos mudam a representação social que têm da Matemática, tornando-a mais flexível e positiva a partir da apreensão do conceito. 
Os resultados iniciais desta pesquisa indicam que o modo como os alunos concebem a Matemática influencia o seu desempenho escolar e a sua atitude na sala de aula.  As representações sociais sublinham que os alunos não são meros reprodutores de conhecimentos e têm um papel ativo na construção do saber. A abstração reflexionante potencializa o teor explicativo abrindo caminho para fundamentar a apreensão do conceito de função.  A objetividade-entre-parênteses surge como alternativa plausível no momento em que compreendemos que como seres humanos somos seres vivos.   A prática evidencia que concebemos a evolução do pensamento como um caminhar cotidiano e contingente, e não como o seguir de um caminho explicativo preexistente.
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