
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

LAUDELINA BRAGA 

 

 

 

 

 

 

TENSÕES DA MATEMÁTICA COMO CONHECIMENTO: 

INSTRUMENTALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO HOMEM 

AUTÔNOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2014 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

LAUDELINA BRAGA 

 

 

 

 

 

TENSÕES DA MATEMÁTICA COMO CONHECIMENTO: 

INSTRUMENTALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO HOMEM 

AUTÔNOMO 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, para 
obtenção do título de Mestre em Educação.  

Área de concentração: Fundamentos dos Processos Educativos  

Orientador: Dr. Ged Guimarães 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braga, Laudelina. 
Tensões da matemática como conhecimento: 

instrumentalização e formação do homem autônomo / 
Laudelina Braga. – Goiânia :  [s. n.], 2014. 

101 p. 
 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 
2014. 

Referências bibliográficas 
 

1. Educação. 2. Educação – matemática - formação. I. Titulo. 
 
 

CDU 372 
 
 

Índice para catálogo sistemático 
 
 

1.Educação – matemática - formação..........................372 





 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Ged Guimarães, pela expressiva contribuição para fomentar as reflexões 
que possibilitaram a revisão de posições de maneira que fomos, paulatinamente, dando 
forma àquilo que era apenas uma ideia em forma de projeto, que se tornaram realidade e 
que contribuiu, significativamente, para o meu crescimento pessoal e intelectual.  

Ao Prof. Dr. Adelino Cândido Pimenta, por ter aceitado o convite para compor a banca 
examinadora. Ao professor Prof. Dr. Ildeu Moreira Coêlho pelas valiosas contribuições 
e interlocuções que muito enriqueceram o meu estudo durante o X Seminário de 
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação realizado em agosto de 2013.  

À Profa. Dra. Juliana de Castro Chaves, por ter aceitado participar do exame de 
qualificação e, agora, da defesa, pelas “implicações” com o objetivo de provocar 
reflexões, às quais procurei atender e que, de certa forma, determinaram o texto final da 
dissertação. À Profa. Dra. Maria de Fátima Teixeira, pelos questionamentos e pelas 
excelentes contribuições durante o exame da qualificação que me possibilitou outro 
olhar à pesquisa.  

Em especial, à Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa, responsável por fomentar os primeiros 
desejos de sair do interior do estado e cursar um programa de pós graduação stricto 
sensu.  

Por fim, a minha irmã Heliane Braga que, em tantas madrugadas me levou para a 
rodoviária para que eu pudesse cursar o mestrado em Goiânia.  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pela concessão da 
bolsa de estudo durante o período de realização desta pesquisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carinhosamente à Norivan Dutra, Kátia Braga, 
Cláudia Regina Bertoso V. Leite e José Carlos 
Moreira, companheiros desta caminhada, em 
reconhecimento pelo incentivo às demandas deste 
desafio.  
  
A minha família e, em especial, João Braga, Maria 
Braga e a Heliane Braga, meus pais e minha irmã, 
pelo apoio e incentivo e por terem entendido as 
minhas ausências. 
  
Aos meus alunos pelas experiências e convivências 
que inquietaram o meu espírito na busca pela 
compreensão das interações. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde os gregos antigos, que praticamente a inventaram, até hoje, a 
matemática dá origem a problemas que ela mesma não pode resolver. Eu não 
me refiro àqueles famosos, como a duplicação do cubo [...] que desafiaram a 
inteligência de matemáticos por longos séculos, mas que foram resolvidos 
[...], nem aqueles problemas que ainda, neste momento, estão a espera de 
solução [...]. Eu tenho em mente problemas de um tipo especial, que em geral 
surgem em momentos de crise do pensamento matemático, mas que podem 
aparecer a qualquer momento, desde com algum estranhamento. As questões 
a que me refiro não são problemas de matemática, mas sobre a matemática.  

Jairo José da Silva 



 
RESUMO 

 

BRAGA, Laudelina. Tensões da matemática como conhecimento: instrumentalização e 
formação do homem autônomo. 2014. Dissertação (Programa de Pós - graduação em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.   

 
 
Esta dissertação, da Linha de Pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos, campo 
de estudos entre a filosofia e a educação, investiga o conceito de autonomia e de 
instrumentalidade e suas possíveis implicações para a interrogação do sentido e das 
tensões da matemática como conhecimento. Estruturado em três capítulos, o estudo 
discute as tensões da matemática como conhecimento, a instrumentalidade e a formação 
de homens autônomos, bem como, investiga o sentido da educação e do conhecimento 
matemático. Em seguida, analisa as implicações da autonomia e da instrumentalidade na 
matemática como conhecimento nos dias atuais. A perspectiva instrumental dificulta a 
interrogação e o questionamento,  deixando de perguntar qual a arkhé, o que de fato os 
alunos estão aprendendo e como estão aprendendo. Atualmente a escola preocupa-se, 
sobretudo com a operacionalização do ensino no intuito de formar indivíduos 
competentes para o mercado de trabalho. Entretanto, tendo como proposta discutir as 
tensões para a formação de um homem autônomo, tal situação requer mudanças e 
investigação urgentes. No contexto de tensões que se estabelecem na educação e, mais 
especificamente, no conhecimento matemático, uma questão impõe-se como decisiva e, 
no aspecto formal, esta pesquisa se propõe a refleti-la: o sentido do conhecimento 
matemático presente nas escolas e nos redimensionamentos do ensino vigente, promove 
a autonomia ou a instrumentalização dos alunos?  O objetivo é discutir como era 
pensada a questão da autonomia na história da educação grega e nos dias atuais e, logo 
em seguida, discutir os desafios para a promoção da autonomia no processo ensino- 
aprendizagem da matemática. Os fundamentos metodológicos da pesquisa bibliográfica 
possibilitaram o questionamento, a reflexão e a compreensão da realidade em estudo, ou 
seja, do ensino da matemática.  
 
 

 

Palavras-chave: matemática, conhecimento, formação, autonomia, instrumentalização. 

 
 
 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BRAGA, Laudelina. Tensions of mathematics as knowledge: instrumentation and 
formation of autonomous man. 2014. Dissertation (Post-Graduation Program in 
Education) - Faculty of Education, Federal University of Goiás, Goiânia.  
 
 
 
This dissertation, of the search line Fundamentals of Educational Processes, in the 
studies field between philosophy and education, investigates the concept of autonomy 
and its possible implications for the question of the meaning and tensions of 
mathematics as knowledge. This study, which is structured in three chapters, discusses 
the tensions of mathematics as knowledge, instrumentality and formation of 
autonomous men, as well investigates the meaning of education and mathematical 
knowledge. Then, it analyzes the implications of autonomy and instrumentality in 
mathematics as knowledge today. The instrumental perspective complicates the 
interrogation and questioning. We leave to ask what is the arkhé, what students are 
indeed learning and how they are learning. Today the school is concerned mainly with 
the operationalization of education in order to train competent individuals to the labor 
market. However, with the proposal to discuss the tensions for the formation of an 
autonomous man, such situation requires changes and urgent investigations. In the 
context of tensions that are established in education and, more specifically, in the 
mathematical knowledge, a question imposes itself as decisive and, as the formal aspect, 
this research aims to reflect it: The meaning of mathematical knowledge present in 
schools and resizings of the current education promotes autonomy or the 
instrumentalization of the students? The goal is to discuss how the question of 
autonomy was thought in the history of Greek education and in the present day and, 
shortly thereafter, the challenges for the promotion of this autonomy in the learning and 
teaching process of mathematics. The methodological fundamentals of literature will 
enable the questioning, reflection and understanding of the reality that are being studied, 
in other words, of the teaching of mathematics. 
 
 
 
Keywords: mathematics, knowledge, formation, autonomy, instrumentalization. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Neste estudo, situando-se nos horizontes da relação intrínseca entre a 

instrumentalidade no ensino da matemática e as dificuldades na formação de homens 

autônomos, procura-se pensar o sentido da educação. 

A educação da Grécia Antiga, a Paidéia, traz implicações filosóficas que 

influenciaram significativamente o desenrolar dos conhecimentos matemáticos
1
. Por 

isso, é um campo propício para a apreensão do sentido e da gênese do conhecimento 

matemático, pois ―os gregos viram pela primeira vez que a educação tem de ser também 

um processo de construção consciente‖ (JAEGER, 2010, p. 13). 

A matemática, ao ocupar-se apenas com as experiências e aplicações práticas, 

com o mundo do sensível, caracteriza-se como ciência utilitária e considerando que um 

conhecimento somente seria importante se respondesse a uma determinada necessidade 

do cotidiano. Nesse sentido, a relação de meios e fins apresenta-se eficiente, pois 

atende, de forma imediata, a um problema apresentado pela atividade do indivíduo em 

sua prática social. O conhecimento matemático adquire uma conotação de ordem 

prático-utilitária, pois nasce da necessidade da resposta imediata de superação dos 

problemas e situações próprios da vida. 

No entanto, a discussão da instrumentalidade e da autonomia leva o 

questionamento do sentido do conhecimento e da formação.  O conhecimento 

matemático, como objeto de problematização e de reflexão, vincula-se à discussão da 

autonomia como a base da aprendizagem, entretanto, na atualidade os dados da 

aprendizagem limitam-se a números das políticas de resultados. Tal reducionismo não 

justificaria um debate maior do ensino como possibilidade de proporcionar uma vida 

boa
2
 e a autonomia e voltada para o lógos e o exercício das virtudes. E essa busca é 

                                                 
1
 De acordo com  os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)  de Matemática, ―a matemática 

desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas culturas. O modelo de Matemática hoje aceito, 

originou-se com a civilização grega, no período que vai aproximadamente de 700 a.C. a 300 d.C., 

abrigando sistemas formais, logicamente estruturados a partir de um conjunto de premissas e empregando 

regras de raciocínio preestabelecidas‖ (BRASIL, 1998, p. 25). Com esse entendimento, justifica-se a 

utilização da educação grega como objeto de discussão, não levando em consideração todas as questões 

dessa civilização pois poderia dar origem a várias reflexões, o que excederia o objetivo desta pesquisa, 

por isso este estudo refletirá apenas alguns elementos que podem ter dado base para a instrumentalização 

da matemática atual.  

2
 Sobre a vida boa, vida feliz e boa, ver 1280 b 40 -1281 a2 na obra Política de Aristóteles.  



11 

resultado de um pensamento racional, conferindo ao cidadão a autonomia sobre si e 

sobre as suas ações. Indubitavelmente, somente a educação formará indivíduos 

autônomos e, portanto, seria a possibilidade para se ter a vida boa. 

No contexto de tensões que se estabelecem na educação e, mais 

especificamente, no conhecimento matemático, uma questão impõe-se como decisiva e, 

no aspecto formal, esta pesquisa se propõe a refleti-la: o sentido do conhecimento 

matemático presente nas escolas e nos redimensionamentos do ensino vigente, promove 

a autonomia ou a instrumentalização dos alunos?  O objetivo geral é discutir como é 

pensada a questão da autonomia, discutir os desafios na elevação do homem no 

processo ensino-aprendizagem da matemática.  

Ao considerar, portanto, a educação grega como a base da discussão é 

imprescindível conhecer os princípios que constituem os ensinamentos dos filósofos 

gregos primados pela reflexão e pelo contínuo questionamento. Mas antes de tudo, é 

necessária a discussão do que é autonomia, bem como a reflexão das tensões e desafios 

advindos do processo ensino aprendizagem.   

O conhecimento possibilita ao homem pensar por si mesmo, entender e 

desmistificar a realidade de forma autônoma e independente. Tal conhecimento vai além 

do senso comum e da instrumentalidade, mas ―aparece sempre que o espírito humano 

abandona a ideia de um adestramento em função de fins exteriores e reflete na essência 

própria da educação‖ (JAEGER, 2010, p. 14). Nesse processo, o saber torna-se razão 

imbuída do caráter investigativo, vai além das aparências, procurando questionar e de 

entender o porquê das coisas e dos acontecimentos e, dessa forma, o verdadeiro 

conhecer (gnosis).  

A educação instrumental não se preocupa com o ensino na sua essência e muito 

menos com a formação humana de valores, pois o objetivo da sua atividade resume-se 

ao imediatismo e à formação prático-utilitária. Em vez de privilegiar a beleza e a 

espontaneidade nas criações, seja na poesia ou na matemática, valoriza a técnica e a 

disposição perfeita dos conhecimentos, criando, dessa forma, saberes artificiais que 

pouco contribuem para a formação de cidadãos autônomos. 
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A instrumentalidade contribui para a fragmentação dos conteúdos escolares, 

conteúdos organizados em compartimentos separados que não dialogam com 

conhecimentos de outras áreas e nem com a própria realidade dos aprendizes, dispostos 

em forma de saberes adequados e transmissíveis.  Tal fato deve-se à transformação da 

educação em técnica que tende a dividir a vida em uma série de compartimentos 

fragmentados, concebidos com vistas a uma finalidade teoricamente fundamentada em 

saber adequado e transmissível (JAEGER, 2010).  

De acordo com essa vertente, o saber empírico seria adquirido pela prática e 

pela imitação, pois na verdade, fazer é aprender, ―vale lembrar que a tékhne
3
 teria que 

ser aprendida através da imitação prática‖ (ARISTÓTELES, 2009, II, 110 3a, p. 41).  A 

instrumentalidade desvia o olhar para o insignificante, não permite a relação dos 

conhecimentos teóricos com as situações do cotidiano. O saber, nesse caso, limita-se a 

exterioridade dos indivíduos, um saber funcional, um saber fazer.  

Entretanto, a teoria deveria, antes de tudo, questionar a vivência prática e não 

ser uma transcrição, isto é, deveria ir à raiz das questões, além das aparências e não se 

preocupar com a funcionalidade. Portanto, a formação voltada para o exercício da 

autonomia vincula-se à seguinte questão: ―ao mesmo tempo anterior e transcendente a 

toda especificação técnica. Anterior porque o espírito, uma vez formado, é uma força 

admirável, perfeitamente livre [...]‖ (MARROU, 1990, p. 347). Por isso, esse ideal não 

se atém à instrumentalidade e à formação técnica de uma atividade ou de uma 

determinada profissão, mas preocupa-se com o homem como ser completo, cidadão 

participante na construção de uma pólis excelente, justa e ética.  

Nesse sentido, os instrumentos de avaliação são usualmente organizados 

segundo o critério de utilidade diretamente relacionado com os interesses econômicos e 

com a ordem mercadológica, como o mais importante fim social: ―a educação deve 

cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural‖ (BRASIL, 1999, p.27). Por 

isso observam-se nos documentos oficiais discussões e reflexões sobre a qualidade do 

ensino medida quantitativa e qualitativamente de acordo com os critérios de eficiência e 

                                                 
3
 Tékhne, s. f. – ―arte manual, habilidade manual e em coisas do espírito, técnica, ofício, obra de arte. [...] 

Distingue-se, portanto, do que é efeito do acaso e de todo fazer que se deixa reduzir à rotina ou a uma 

habilidade que provém da mera experiência, bem como da epistéme, da theoría, do saber desinteressado, 

da contemplação daquilo que é independente da ação dos homens, bem como da praksis, da ação humana 

no plano da ética e da política‖ (COELHO, 2005, p. 22-23).  
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eficácia. Tais critérios estão imbricados com as competências e as habilidades 

instrumentais. 

Os fundamentos metodológicos da pesquisa bibliográfica possibilitarão o 

questionamento, a reflexão e a compreensão da realidade em estudo, por isso, esta 

pesquisa faz o levantamento do conhecimento disponível na área, possibilitando que o 

pesquisador conheça as teorias produzidas, refletindo e avaliando sua contribuição para 

compreender ou explicar o seu problema objeto de investigação (cf. MALHEIROS, 

2013). Do ponto de vista teórico-metodológico esta perspectiva permitirá perceber 

também que o objeto de pesquisa seja discutido com base nas obras dos seguintes 

autores: Aristóteles (1998, 2009), Platão (1993, 2003), Jaeger (2010), Marrou (1990), 

Vernant (1989, 2011), Guimarães (2001, 2004, 2012) e Coêlho (2004, 2012).  

Para o âmbito desta pesquisa, entende-se que o indivíduo, ao conhecer o 

passado, deve fazê-lo em razão da natureza peculiar da intenção filosófica que orienta a 

sua busca, sobretudo, para colher subsídios que lhe permitam engrandecer na reflexão, 

como leitor, posicionar-se criticamente na práxis do seu tempo, isto é, aprender ―como e 

por que isto ocorreu‖. Assim, a leitura possibilita a compreensão da realidade, pois ler é 

retornar ao passado que se faz presente com a tematização de um problema cujo valor 

continua latente. Ler é alimentar uma tradição por meio do que permanece, sem, 

contudo pensar ingenuamente que a história se repete. Ler é estudar o que não se repete 

no contexto histórico, mas admitir que algo dessa história ainda não terminou e diz 

respeito a todos (ULHÔA, 2000). 

           A pesquisa está estruturada em três capítulos. O primeiro discute a relação dos 

conceitos de autonomia
4
 e instrumentalidade na educação grega, e a sua influência nos 

rumos político-sociais da sociedade e também na educação, e, como processo de 

formação fundamental para compreender a proposta da educação. 

O segundo capítulo apresenta o desenvolvimento do conhecimento matemático 

na civilização grega durante os primeiros quatro séculos do período helênico 

(compreendido entre os séculos VI a.C. e V d.C.), momento de realizações 

extraordinárias da matemática grega.  

                                                 
4
 A autonomia pode ocorrer pelo poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma ou 

para ser autodeterminada. É pensada, também, como a ausência de constrangimentos internos e externos, 

isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa 

alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de 

sua ação, sem ser constrangido ou forçado por nada e ninguém (CHAUÍ, 1990, p. 360).   
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Tendo como objetos de indagação a instrumentalização e a formação do 

homem autônomo como tensões da matemática como conhecimento, o terceiro capítulo 

propõe refletir o ensino da matemática com base na discussão da autonomia e 

instrumentalidade.  

Assim, ao pensar o sentido da educação, a autonomia opõe-se à 

instrumentalização e à operacionalização de coisas e objetos, faz-se então necessária a 

reflexão das tensões da matemática como conhecimento, ou seja, a formação do homem 

autônomo e a formação instrumental. 
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CAPÍTULO I  A AUTONOMIA E A INSTRUMENTALIDADE NA 

EDUCAÇÃO GREGA 

 

No mundo do operacional, no mundo da produtividade, da eficiência e da 

fragmentação tão presentes na escola, há uma premente necessidade de discutir a 

natureza, a essência da educação, entendendo os seus porquês para, então ter condições 

de repensar a finalidade da escola e do ensino. A perspectiva instrumental dificulta a 

interrogação e o questionamento. Deixa-se de perguntar qual a arkhé
5
, a origem das 

coisas, a finalidade da escola, o que de fato os alunos estão aprendendo e como estão 

aprendendo. Em vez disso, há uma preocupação com a eficiência e os resultados tidos 

como pontos de referência da escola. Atualmente ela se preocupa, sobretudo, com a 

operacionalização do ensino, as orientações voltadas para o ensinar a fazer, mas ―uma 

educação que visa acima de tudo à profissionalização, à preparação dos indivíduos para 

o chamado mercado, limita capacidades e saberes e empobrece os horizontes culturais e 

humanos dos educandos‖ (COÊLHO; GUIMARÃES, 2012).  

Na sala de aula, muitas vezes, não se questiona se os alunos entendem a lógica 

que articula os conteúdos matemáticos, se entendem a arckhé das coisas e a natureza 

desses conteúdos. A perspectiva instrumental toma conta do ensino, sendo amplamente 

valorizado o saber técnico que atende unicamente às necessidades imediatas, pois, ―não 

sendo um saber teorético
6
 e sim prático, a técnica é a experiência guiada pela razão 

prática, isto é, por conhecimentos particulares colocados como máximas, regras, 

preceitos gerais que permitem ao técnico opor-se ao acaso e mesmo vencê-lo, pois a sua 

atividade se realiza no campo do contingente, do possível e do provável‖ (CHAUÍ, 

2002, p. 479). 

Discutir a concepção da relação entre epistéme
7
 e tékhne, autonomia e 

instrumentalidade, e a sua influência nos rumos político-sociais da sociedade e também 

                                                 
5
 A palavra grega arkhé significa ―o que está à frente de, principio, origem, fundamento, mando, governo, 

soberania. A palavra arkhé vem do vocábulo árkho [...] e significa início, não no sentido cronológico, 

mas de fonte de origem espiritual, à qual se volta para buscar orientação; principio que ordena e comanda 

a realidade assim como o árkhon, o arconte dirigia os combatentes – árkho‖ (COÊLHO, 2004, p. 5). 

6
 Em grego, theoreín significa ―observar, examinar com a inteligência, contemplar, pensar. Daí 

theoretikós, que significa contemplativo, teorético‖ (COÊLHO, 2001, p. 25). 

7
 Epistéme, s.f., palavra de origem grega, significa: ―arte, habilidade, conhecimento, ciência, saber, 

conhecimento das coisas e processos através dos conceitos universais‖ (COÊLHO, 2004, p. 8). 
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na educação, como processo de formação, é fundamental para compreender a proposta 

da educação.  

A discussão das condições teórico-metodológicas da autonomia e da 

instrumentalidade permite um debate de ideias e intenções que estão ancoradas no 

projeto de educação como direito de todos.  

Nessa discussão, para Zatti (2007):   

 

apesar de o conceito
8
 de autonomia ter sido definido e adquirido centralidade 

na modernidade, especialmente com Kant, já no pensamento grego era 

desenvolvida uma noção de autonomia. Ao longo da história essa noção vai 

adquirindo significados diferentes e, assim, vai sendo elaborada. Por isso, 

para entendermos a concepção de autonomia de um autor, precisamos olhar a 

qual heteronomia ele se opôs e o contexto histórico e teórico que o envolvia 

(p. 12). 

 

 

Na Grécia Antiga, a formação de homens como seres políticos que decidiam na 

praça pública por meio dos embates coletivos a vida em comunidade, primada pela 

excelência moral e igualdade dos cidadãos
9
 em seu direito de manifestar opiniões na 

assembleia geral ou assembleia popular (ekklesía
10

) e no Conselho dos Quinhentos 

                                                 

8
 Na Grécia antiga, historiadores como Tucídides e Xenofonte citam povos que se rebelavam e buscavam 

sua independência, o que salienta a idéia de autodeterminação política das cidades. Mas a noção de 

autonomia dos historiadores gregos fica restrita à idéia de autodeterminação das cidades. Ela é distinta da 

noção de soberania, de autarcia, de poder absoluto. É aproximada do conceito de autarquia, suficiência, 

de não ter necessidade de ninguém (BOURRICAUD, 1985 apud ZATTI, 2007).  Platão (428/427 a.C.- 

347 a.C.) apresenta a concepção de autonomia de forma bem mais elaborada. Para Platão a autonomia 

ainda não possui um principio moral, mas ele, indiretamente, contribui para o desenvolvimento do caráter 

moral do conceito moderno de autonomia por ter pensado o autodomínio, somos bons quando a razão 

governa e maus quando dominados por nossos desejos (TAYLOR, 1997, p. 155 apud ZATTI, 2007). Para 

Platão ser governado pela razão, ser racional, é ser senhor de si mesmo (TAYLOR, 1997 p. 157 apud 

ZATTI, 2007), pensamento que inclui uma noção de autonomia. Em Aristóteles (384/383 a.C.-322 a.C.) a 

noção de autarcia recebe uma dimensão moral. Agora se refere ao indivíduo humano e o que ele visa na 

busca da felicidade. O Bem se basta por si mesmo, é o seu próprio fim, é livre de toda necessidade. Assim 

a felicidade e a autonomia se dão ao sujeito que possui tal Bem (BOURRICAUD, 1985, p. 52 apud 

ZATTI, 2007).  Esse estudo propõe discutir a autonomia na Grécia nos séculos V e VI a.C.  

9
 A sociedade grega era formada por cidadãos, metecos e escravos.  Apenas os cidadãos podiam participar 

na praça, espaço político, nos embates e decisões.  Os metecos, os escravos e as mulheres não tinham 

direitos políticos.  

10
 ―Essa assembleia, que congregava todos os cidadãos de Atenas, era realizada inicialmente na praça 

pública (agorá), local de comércio e de reunião, e depois na pnýs, colina rochosa a oeste de Atenas, em 

forma de semicírculo, preparada para receber cerca de 20.000 cidadãos e onde havia a tribuna e um altar a 

Zeus Agoraio. Finalmente, as assembleias populares passaram a se reunir no Teatro de Dionísio, 

construído por volta de 350, junto ao santuário de Dionísio Eleutereu (libertador). – Cf. JARDÉ, A.A. 

Grécia Antiga e a vida grega,  p. 18-19, 171-173; MOSSÉ, Claude. Atenas: a história de uma democracia‖ 

(COÊLHO, 2001, p. 23).  
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(bulé), formado por sorteio. Nesse sentido, as discussões e os embates coletivos 

influenciaram ―o exercício do pensamento e da linguagem [...] e pretende proferir a 

verdade como aquilo que é o mesmo para todos, porque, em todos, o pensamento é 

idêntico, se for desinteressado‖ (CHAUI, 2002, p. 44-45). 

A Grécia Antiga era marcada também por um conjunto de tensões e que 

constituiu paradoxalmente o sentido da democracia e do conhecimento. A maior parte 

da população ateniense, formada por metecos (comerciantes estrangeiros), mulheres e 

escravos não tinha participação nas assembleias e, portanto, estava destituída do poder 

político. Também havia notáveis distinções entre o cidadão, o meteco e o escravo, 

―distinções de acordo com o nível de fortuna, distinções entre a cidade e o campo, 

distinções também, acrescentarei, de acordo com as idades, pois a Constituição 

ateniense opõe os jovens aos velhos‖ (VERNANT, 1989, p. 89).    

Outro fato faz-se necessário destacar: nessa época, na Grécia, as revoltas dos 

escravos jamais ocorreram com caráter de luta política com fins de transformação do 

sistema de produção. Nesses conflitos, os escravos não constituíam uma classe,
11

 na 

concepção moderna, e não apareciam como um grupo social homogêneo, pois havia 

várias etnias, diversidade de línguas, e até mesmo entre os escravos, diferentes 

condições reais de trabalho, como afirma Vernant (1989) a seguir:  

 

Mas essa oposição não assumiu a forma de uma luta organizada que operasse 

ao nível das estruturas sociais e políticas. Exprimiu-se por comportamentos 

individuais de revolta; por vezes, quando as circunstâncias externas, as 

vicissitudes da guerra permitiam, por fugas coletivas; mas sempre se tratava 

de escapar à condição servil e não de modificar o estado social em favor do 

grupo do qual eles se sentiam membros. De fato, a oposição teve um papel 

decisivo num outro plano: a resistência dos escravos – em seu conjunto, 

como um grupo social -, a seus senhores manifestou-se ao nível das forças 

produtivas, essas forças produtivas das quais os escravos constituem 

precisamente o essencial no contexto técnico-econômico da Grécia Antiga (p. 

83). 

 

Outra questão é que para o povo grego, a divisão das tarefas era vista de forma 

diferente, como mostra Vernant (1989): 

                                                 
11

 Classe em uma concepção moderna, está relacionada a três aspectos distintos: ―1. Uma classe é um 

grupo de homens que ocupa um lugar bem definido na escala social; 2. Uma classe social ocupa um lugar 

bem definido nas relações de produção; 3. Uma classe social supõe a tomada de consciência de interesses 

comuns, o emprego de uma linguagem comum, uma ação comum no jogo político e social‖ (VERNANT, 

1989, p. 87). Por isso, em Antenas, os cidadãos, os metecos e os escravos não constituíam classes sociais.  
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A divisão de tarefas não é, portanto, sentida como uma instituição cujo 

objetivo seria dar ao trabalho em geral seu máximo de eficácia produtiva. É 

uma necessidade inscrita na natureza do homem que faz ainda melhor uma 

coisa porque faz exclusivamente aquilo. Nenhum dos textos que celebram a 

divisão de tarefas consideram-na como meio e organizar a produção para 

obter mais com a mesma quantidade de trabalho: seu mérito consiste em 

permitir aos vários talentos individuais exercerem-se em atividades que lhes 

são próprias e criar por esse meio obras o mais bem feitas possíveis (p. 25). 

 

 

Por isso, não pode utilizar o estudo das hierarquias econômicas do capitalismo 

moderno para compreender o povo grego, para quem o trabalho não era visto como uma 

―grande função humana‖ em uma economia com natureza comercial, na qual todas as 

formas de trabalho produzem os seus produtos com o propósito de atender o mercado. O 

trabalho é um conjunto de vários ofícios diferentes não manifestados como intercâmbio 

de atividade social, por isso, ―o produto do trabalho é considerado, como no caso do 

mundo antigo, exclusivamente sob seu aspecto de valor de uso e não de valor de troca. 

Enquanto valor de uso, o produto define-se de fato pelos serviços que presta àquele que 

dele se serve‖ (VERNANT, 1989, p. 37).  

O entendimento do homem, do trabalho e da sociedade na Grécia clássica foi 

decorrente de várias formas de conhecimento: as explicações mitológicas e religiosas, a 

laicização das técnicas como um verdadeiro pensamento técnico, em que ―o êxito do 

profissional baseia-se na eficiência das receitas positivas; só deve seu sucesso a esse 

saber prático adquirido pela aprendizagem e que constitui as regras do ofício para 

qualquer atividade especializada‖ (VERNANT, 1989, p. 43).  Como consequência, 

todas as manifestações de pensamento e de conhecimento, a moral, a política e a 

religião foram concebidas com o propósito de atender as necessidades do povo.  

No entanto, nessa mesma época, nos século V e VI a.C., ―é possível encontrar 

no próprio pensamento técnico, na forma particular que surgiu na Grécia, algumas 

razões internas de sua limitação [...] as técnicas não se prestam à reflexão crítica, nem a 

inovação‖ (VERNANT, 1989, p. 49-60), por isso, os gregos começaram a priorizar a 

abordagem de certos problemas a luz da teoria, que ―não emerge, entretanto, da 

admiração de uma realidade singular, mas do espanto diante do mundo, da vida, da 
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pólis
12

, enfim, diante da totalidade do ser, do ser em geral [...] no contexto e como 

expressão de um lento e complexo de laicização e de secularização do mito‖ (COÊLHO, 

2001, p. 21),  

Nesse ínterim, afloraram explicações das coisas, da existência humana e do 

mundo não mais pelo mito, mas pelo uso da razão e do conhecimento, e um exemplo, 

foi a construção do canal subterrâneo em Samos
13

, utilizando os processos árduos de 

triangulação.  

A atividade intelectual da Grécia Antiga, os ensinamentos relativos a essa 

educação do século V a.C. ainda influencia, indubitavelmente, a forma de conceber e 

realizar esses ideais por meio de conhecimentos e saberes, já que ―os gregos viram pela 

primeira vez que a educação tem de ser também um processo de educação consciente‖ 

(JAEGER, 2010, p. 13).  

Os princípios da educação desse povo, sobretudo a educação ateniense e a 

formação da pólis, influenciam não somente o modelo, mas também as discussões que 

permeiam o contexto educacional, em um processo em que a educação se pôs e ainda se 

põe em questão, e, ―nesse processo a pergunta ‗o que é‘ desempenha um papel 

fundamental, na tentativa de se chegar à definição da [...] excelência (areté)‖ 

(COÊLHO, 2001, p. 24). 

Seguindo essa mesma linha argumentativa, Chauí (2002) afirma que,  

 

Platão mostra que a pergunta ―o que é?‖ pressupõe que conhecer é oferecer 

uma explicação racional não sobre o objeto da pergunta e sim sobre as 

opiniões que dele formamos. Ou seja, a questão ―o que é?‖ começa a ser 

respondida quando os interlocutores do diálogo precisam justificar as 

afirmações ou negações que fazem sobre alguma coisa e, portanto, conhecer 

é, primeiramente, conhecer os atos mentais e discursivos com os quais 

afirmamos ou negamos alguma coisa (p. 242). 

 

 

Essas questões ―tratam-se do exame das ações de conhecimento realizadas por 

aquele que deseja conhecer alguma coisa‖ (CHAUÍ, 2002, p. 242) e se orientam para a 

                                                 
12

 Pólis, palavra grega, significa ―cidade, cidade-estado, imediações da cidade, reunião de cidadãos num 

certo território e sob o jugo da lei, a mais perfeita forma de associação humana, a comunidade política por 

excelência‖ (COÊLHO, 2004, p. 20). 

13
 Aqueduto de Eupalinos localiza em Samos na Grécia, construído no século V a.C.,  é um túnel com 

1036 metros para servir como aqueduto.  Uma das construções que demonstra o nível do conhecimento na 

Grécia antiga. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
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discussão da autonomia como a base da aprendizagem, sem reduzi-la a números das 

políticas de resultados. Tal reducionismo não justificaria o debate maior do ensino como 

possibilidade de proporcionar uma vida boa, proposta por Aristóteles, voltada para os 

ideais gregos, o lógos
14

, o exercício das virtudes, da justiça e a busca da felicidade. 

Somente a educação preocupada com a prática das virtudes
15

 e com a vida excelente 

poderá abrir-se para a formação de indivíduos autônomos, críticos e livres. 

Ao considerar a educação grega
16

 como a base da discussão, é imprescindível 

conhecer os princípios que são fundantes nessa educação que prioriza a reflexão e o 

contínuo questionamento. Antes de tudo, porém, deve-se ter em mente o conceito e o 

sentido da matemática como conhecimento, o saber instrumental e a formação do 

homem autônomo.  Tais questões permitem refletir e questionar a vigente relação da 

escola e do ensino da matemática com a lógica mercadológica e com o progresso 

sociocultural.  

A palavra autonomia origina-se da Grécia e é formada por autós  este aqui, 

este mesmo, eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, por si mesmo, de si mesmo, 

espontaneamente, e nómos, que se origina no contexto social para indicar aquilo que se 

recebeu e uma partilha e que se tem o direito de usar ou de dispor como o quiser. 

Assim, conforme a primeira conceituação, nómos significa costume, regra, norma, lei. 

Pode-se então afirmar que autonómos significa o que se rege por suas próprias leis, que 

é independente (CHAUÍ, 2002). 

A formação excelente possibilita ao homem pensar por si mesmo, entender e 

desmistificar a realidade de forma autônoma e independente. Tal conhecimento vai além 

do senso comum e da instrumentalidade, mas ―aparece sempre que o espírito humano 

                                                 
14

 Lógos – s.m. - palavra grega que significa ―palavra, discurso, o que é dito, máxima, sentença, narrativa, 

enumeração, consideração, exemplo, ordem, conversação, discussão, razão, inteligência, razão de uma 

coisa, motivo, causa, juízo, argumento, avaliação, justificação, fundamento racional, explicação, reflexão. 

Pensamento que calcula e age na deliberação para encontrar os meios de realizar o bem (Cf. Ét. Nic.). 

Entende-se, então, porque os gregos identificam dizer, pensar e ser – légo‖ (COÊLHO, 2004, p. 14). 

15
  Virtude é uma força interior do caráter, que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela 

vontade guiada pela razão, responsável pelo controle dos instintos e impulsos irracionais descontrolados 

que existem na natureza de todo ser humano (CHAUÍ, 1999). 

16
 A educação grega como base da discussão deve-se ao fato que a matemática grega é bastante diferente 

da matemática dos egípcios e sumérios. O povo egípcio fornecia para cada situação problema proposta, 

soluções individualizadas de aritmética ou geometria, sem tentar chegar a métodos gerais nem demonstrar 

fórmulas e afirmações amplas. Os sumérios forneciam soluções aproximadas dos valores numéricos, sem 

preocupação com uma possível distinção numérica. Já os gregos trabalharam exatamente no âmbito das 

generalizações e na discussão da natureza dos números envolvidos.  
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abandona a ideia de um adestramento em função de fins exteriores e reflete na essência 

própria da educação‖ (JAEGER, 2010, p. 14).  

A educação põe-se em questão e considera que a formação crítica dos alunos 

não provém apenas dos conteúdos educacionais, da doutrinação, do catecismo, mas, 

sobretudo da forma de questionar, permitindo a compreensão de diversas situações de 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, é ―o tender para a investigação livre, o desejo de 

libertar-se e tudo o que nos prende aos sentidos, ao imediato, à opinião (dóksa
17

), enfim, 

é o aprendizado e o exercício do pensamento, a pergunta pelas condições que 

constituem a realidade e o discurso verdadeiro e justo‖ (COÊLHO, 2001, p. 26). 

Um homem autônomo não contempla um saber apenas como resultado da ação 

humana, mas é capaz de teorizar, questionar e ver a essência, e não simplesmente repete 

o que todos dizem que apreender é o constitutivo do mundo humano. Por isso, a escola 

deve valorizar as descobertas feitas pelo aluno em situações de aprendizagem, o que 

demonstra o entendimento da essência e que a educação atende ao seu fim maior, a 

formação de homens autônomos, capazes de pensar por si próprios.  

A escola ao possibilitar ao aluno o conhecimento dos pressupostos da 

construção, a oportunidade de construir e desconstruir conceitos e, dessa forma, instigar 

em todos os momentos a atividade pensante. É preciso, portanto, destruir o letos, o 

esquecimento, buscar o que não é falado, mas ―não se trata de uma ação meramente 

pessoal, mas sim do fato de o ethos
18

 educativo se radicar ao novo conhecimento‖ 

(JAEGER, 2010, p. 207), espaço em que o novo rompe com o instituído, valorizando o 

pensar permanente. 

Nesse sentido para Chauí (2002),  

 

conhecer é, pois, um ato de libertação e de iluminação. A paideía filosófica é 

uma conversão da alma voltando-se do sensível para o inteligível. Essa 

educação não ensina coisas nem nos dá a visão, mas ensina a ver, orienta o 

olhar, pois a alma, por sua natureza, possui em si mesma a capacidade para 

ver (p. 261) 

 

 

                                                 
17

 Dóksa, es – s.f que significa ―opinião, crença, conjectura, reputação, aparência – dokéo‖ (COÊLHO, 

2004, p. 7). 

18
 Éthos, palavra grega, significa ―uso, costume, hábito‖ (COÊLHO, 2004, p. 9). 
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Ao ter a autonomia como proposta maior no projeto político pedagógico, 

especificamente no ensino da matemática, a escola questiona a simplificação dos 

conteúdos como possibilidade de facilitação da aprendizagem, a mesmice e situações 

que parecem novas, mas que não passam de cópias modificadas da realidade.  

Atitudes facilitadoras de aprendizagem desenvolvidas nas escolas poupam o 

aluno de situações pensantes e do contínuo trabalho de reflexão e indagação, e se atém 

ao imediato sem levar em consideração a gênese do conhecimento. Como bem discute 

Guimarães (2006),  

 

a educação centrada na transmissão de conhecimentos tende ao esforço para 

que o objeto se torne claro, utilizando recursos didáticos reduzidos à 

animação. Nessa linha, o saber a ser construído é transmitido e transformado 

em saber a ser adquirido. O saber, nesse caso, torna-se algo a ser apreendido, 

o que o torna frio, vazio de sentido, porque lhe falta a gênese. Para preenchê-

lo ou aquecê-lo, só o fortalecimento enriquecedor do espetáculo. Perde-se o 

processo em favor do imediato (p. 40). 

 

 

O ensino, na maioria das vezes, limita-se em dar respostas prontas e acabadas 

aos alunos, padronizando situações, respostas e comportamentos. Entretanto, a proposta 

de formar o homem autônomo requer mudanças na atitude do professor e na proposta 

pedagógica, sustentadas por concepções que privilegiam o caráter investigativo e 

autônomo. Trata-se de trazer para a sala de aula questões e questionamentos, provocar e 

instigar os alunos a refletir para tornar possível ―o espetáculo do Homem que luta por 

meio do pensamento e, pela primeira vez, liberta-se das aparências sensíveis da 

realidade e descobre no espírito o órgão para se chegar à compreensão da totalidade e da 

unidade do ser‖ (JAEGER, 2010, p. 221). Nesse sentido, a educação é criadora, pois 

propõe uma aprendizagem que vai além da memorização de conteúdos e de cópia de 

informações transmitidas pelo mestre.   

Ademais, a proposta seria a não construção de saberes propriamente ditos, mas 

a prática de conhecimentos que vão além das ações instrumentais e voltadas para a 

busca da excelência e da areté
19

, ou seja, o exercício das virtudes. Os alunos devem 

                                                 
19

 Areté, vocábulo grego que significa ―excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, política e 

artística, virtude, capacidade, aptidão, qualidade, mérito, perfeição, valor que faz do indivíduo um 

excelente cidadão, colocando-o num patamar de excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, 

política, artística. O termo refere-se, pois, aos traços de caráter que destacam positivamente um indivíduo 

diante dos demais, a uma certa qualidade presente no homem, àquilo que constitui um ideal de excelência 
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gostar da escola porque lá tudo tem sentido, porque está sendo provocada a inteligência 

deles, não no sentido banal e de facilitações, mas como espaço propiciador de situações 

de aprendizagem que exige uma participação mais efetiva e dinâmica.  

A educação, portanto, possibilita a abertura do caminho para o exercício da 

excelência na vida da pólis, diferente do discurso da instrumentalidade, preocupado 

apenas em preparar para o mercado de trabalho, não fazendo uso da razão e da reflexão, 

formação que ―não vai além de preparação de especialistas em, de técnicos em, de 

peritos capazes de operar o mundo e a sociedade, de fazê-los funcionar‖ (COÊLHO, 

2006, p. 46). 

A aula só tem sentido se o professor provocar incessantemente a imaginação, 

instigar e conclamar os alunos para a busca do saber. O professor ao estimular a 

capacidade do aluno, encorajando-o a entender de fato a lógica que organiza os próprios 

conhecimentos, a pensar diferente e a ser capaz de elaborar outros caminhos, a ver o que 

ainda não foi visto e a pensar o que não foi pensado por outros. Chauí (2002) põe em 

questão as possibilidades do conhecimento: 

 

 

Assim, cabe, antes de tudo, saber como nosso pensamento opera, como o 

nosso pensamento pensa, que princípios segue ou obedece, pois, se 

soubermos como pensamos e por que pensamos como pensamos, poderemos 

saber como e por que o pensamento é capaz de ciência [...]. Essa tarefa de 

nos mostrar o que é o pensamento pensando, quais são as suas operações e as 

formas de pensamento possui, que regras e normas ele segue ao pensar, 

independentemente do conteúdo pensado, e a tarefa da lógica (p. 356-357). 

 

 

A educação que vai além da instrumentalização de saberes é a que instiga, e, ao 

mesmo tempo, promove situações de aprendizagem e de diálogo que têm como base o 

aperfeiçoamento do espírito humano e de suas capacidades intelectuais com o objetivo 

de compreender a essência da vida, do mundo e das coisas. Esta educação não acontece 

na repetição de exercícios ou de modelos padronizados, mas na busca, por meio da 

atividade contemplativa, da formação cujo ideal seja ―a verdadeira forma humana, com 

o seu autêntico ser‖ (JAEGER, 2010, p. 14). 

                                                                                                                                               
para os membros da polis e, portanto, para todos os humanos, ideal a ser observado e perseguido na 

formação, na educação (Paideía) de todos como os melhores, os excelentes, [...] Graças à areté o objeto 

realiza a finalidade para a qual foi concebido e produzido. A tradução usual por virtude, termo que em 

português é bastante vago e ambíguo, é sugerida pela tradução latina de areté por virtus que significa 

força, vigor, coragem, virtude, mérito, perfeição moral‖ (COÊLHO, 2004, p. 4). 
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Os estudos da educação grega com o aparecimento da pólis constituem 

diversos modos da existência coletiva oriundos dos embates orais permeados pela razão 

e realizados na agorá – praça onde se reuniam os cidadãos – lembrando que as 

mulheres, os metecos e os escravos não participavam desse espaço político. Nessa 

praça, centro das discussões, os cidadãos refletiam temáticas da vida pública e decidiam 

os rumos da sociedade, tendo como requisito principal a ―publicidade dada às 

manifestações mais importantes da vida social. [...] Essa exigência de publicidade leva a 

apreender progressivamente em proveito do grupo e a colocar sob o olhar [o acesso] de 

todo o conjunto das condutas, dos processos, dos conhecimentos [...] reservado no início 

a uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal‖ (VERNANT, 2011, p. 55).  

Questões eram postas diante do público, decisões que antes eram decididas por 

alguns cidadãos passavam a ser objeto de embates e deveriam ser resolvidas na 

conclusão de um debate: ―a arché não poderia ser mais a propriedade exclusiva de quem 

quer que seja; o Estado é precisamente o que se despojou de todo caráter privado, 

particular, o que, escapando da alçada dos gene, já aparece como questão de todos‖ 

(VERNANT, 2011, p. 50). A praça tornou-se então um espaço dinâmico e privilegiado 

de valores e virtudes, centro fortalecedor da pólis, ―advento de um espaço social 

inteiramente novo‖.  E de acordo com Vernant (2011),  

  

a cidade está agora centralizada na Ágora, espaço comum, sede da Hestia 

Koiné, espaço público em que são debatidos os problemas de interesse geral. 

É a própria cidade que se cerca de muralhas, protegendo e delimitando em 

sua totalidade o grupo humano que a constitui. No local em que se elevava a 

cidade real – residência privada, privilegiada -, ela edifica templos que abre a 

um culto público. Nas ruínas do palácio, nessa Acrópole que ela consagra 

doravante a seus deuses, é ainda a si mesma que a comunidade projeta sobre 

o plano do sagrado, assim como se realiza, no plano do profano, no espaço da 

Ágora. Esse quadro urbano define efetivamente um espaço mental; descobre 

um novo horizonte espiritual. Desde que se centraliza na praça pública, a 

cidade já é, no sentido pleno do termo, uma pólis (p. 51).   

 

 

A pólis define ―efetivamente um espaço mental‖ (VERNANT, 2011, p. 50), 

um espaço espiritual voltado para a abertura de novos horizontes, para a busca de 

explicações que até então eram desnecessárias, já que todas as respostas estavam no 

mito, e nos usos e costumes do povo que conseguiam atender às necessidades 

cotidianas.  
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Os gregos fizeram da praça pública um espaço para explicações que foram 

além do inimaginável, do real, do visível. Começaram a desenvolver o pensamento no 

sentido das abstrações e de discussões em um mundo urbano e político já permeado por 

situações elaboradas no mundo do abstrato, como criação do calendário, da escrita e da 

moeda. Por isso, pode-se afirmar que o advento da pólis estruturou o processo de 

kínesis
20

, de movimento, transformação e de libertação das formas de pensar do passado 

moldado pelas explicações mitológicas, sem, contudo, aboli-las.  

Diante dessa kínesis iniciou-se um novo modelo de sociedade, entre os séculos 

VIII e VI a.C., que sob a forma de saber racional, desprendido do imediatismo e, 

sobretudo, desinteressado do mundo prático, organizavam-se em discussões, 

investigações e embates para tentar compreender o mundo e os homens, ―um 

conhecimento livre de toda a preocupação de ordem ritual‖ (VERNANT, 2011, p. 114). 

 Os filósofos começaram a preocupar-se com questões que até então eram 

respondidas pelos mitos, consideradas e aceitas como verdades prontas e absolutas, 

como a origem do mundo, do número e da natureza e que ―tomam a forma e um 

problema explicitamente colocado a que se deve dar uma resposta sem mistério, ao 

nível da inteligência humana, suscetível de ser exposta e debatida publicamente, diante 

do conjunto dos cidadãos, como as outras questões da vida corrente‖ (VERNANT, 

2011, p 114).   

As explicações mitológicas, mesmo sem perder a sua importância histórica na 

cultura do povo grego, não mais satisfaziam os anseios e inquietações dos pensadores, 

por isso, começaram a perder espaço para o conhecimento racional. O mito não 

explicava o porquê das coisas e dos acontecimentos, apenas estabelecia ―uma distinção 

e como uma distância entre o que é primeiro do ponto de vista temporal e o que é 

primeiro do ponto de vista do poder; entre o princípio que está cronologicamente na 

origem do mundo e o princípio que preside à sua ordenação atual‖ (VERNANT, 2011, 

p. 121).  

                                                 
20

 Kínesis, palavra grega, significa: ―movimento; ação de mover ou de mover-se; mudança; agitação da 

alma; movimento da dança; movimento da alma. O verbo kinéo significa mover, agitar, resolver, pôr em 

movimento; deslocar, mudar de lugar, perturbar, empurrar, excitar, estimular, mudar, modificar, alterar. A 

palavra movimento, em grego, indica que toda modalidade de alteração ou de mudança: mudança de 

qualidade, de quantidade, de lugar, de tempo, de ânimo; é o devir como nascimento, desenvolvimento e 

perecimento de um ser e todas as mudanças sofridas por ele ou causadas por ele. A locomoção é um tipo 

de kínesis, mas não é todo o movimento. Envelhecer, rejuvenescer, amarelecer, diminuir, aumentar, 

alegrar-se, entristecer-se etc., são kinéseis (movimentos)‖ (CHAUÍ, 2002, p. 503). 
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O pensamento racional buscava compreender e legitimar as explicações do 

mundo, da natureza e das coisas, e assim, estabelecia-se uma nova forma de ver, 

explicar e até mesmo de socializar os fenômenos da natureza e da vida, fatos e situações 

de cotidiano. Nessa discussão, Vernant afirma que: 

 

Já não é o original que ilumina e transfigura o cotidiano; é o cotidiano que 

torna o original inteligível, fornecendo modelos para compreender como o 

mundo se formou e se ordenou. Essa revolução intelectual aparece tão súbita e 

tão profunda que foi considerada inexplicável em termos de causalidade 

histórica: falou-se de um milagre grego.  Na terra jônica, o logos ter-se-ia 

desprendido bruscamente do mito, como as escamas caem dos olhos dos cegos.  

E a luz dessa razão, uma vez por todas revelada, não teria mais deixado de 

iluminar os progressos do espírito humano (2011, p. 110-111).  

 

 

Os estudos gregos engendraram, portanto, a formação humana imbricada na 

discussão das formas de garantia de participação dos cidadãos nas decisões da pólis. Daí 

surgiu a seguinte inquietação: qual a formação que teria condições de garantir a todos os 

cidadãos uma formação crítica, participativa e autônoma? A vida coletiva indagava seu 

sentido e o seu porquê, já que esta não se encontra em nenhum momento pronta, sendo 

um projeto de ações e decisões comuns. Com esse propósito, a educação do povo grego 

contribuiu para a formação de uma nova sociedade e de um novo homem, propulsor da 

política e da autonomia. 

A educação da Antiga Grécia tinha como objeto a formação integral voltada 

para a vida coletiva, para o aprimoramento do espírito humano e para o exercício da 

virtude. Tal formação não advém da instrumentalização, mas vincula-se à embates e 

discussões para compreender como a educação pode contribuir para o desenvolvimento 

de um ―homem por inteiro: corpo e alma, sensibilidade e razão, caráter e espírito‖? 

(MARROU, 1990, p. 342). Nesse sentido, Coêlho (2001) traz a compreensão do 

conceito de phýsis: 

 

 

a força que faz nascer e crescer todas as coisas, essa realidade primeira e 

última, permanente, isto é, não segunda, dependente e passageira, a força que 

desvela a arkhé de todas as coisas. Não se limita, pois, aos corpos celestes e 

terrestres, mas inclui também a alma, o espírito, o pensamento, a linguagem 

(na gramática, na retórica, na lógica), os deuses, a natureza humana, a 

existência dos indivíduos e da pólis, numa palavra, a totalidade daquilo que é 

(p. 21). 
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A formação integral possibilita ao homem a busca do saber na sua essência, um 

saber independente de todas as necessidades e utilidades, e que ―quer saber a causa, a 

razão de ser, a natureza, a essência, os pressupostos e as implicações do real, e por que 

as coisas, as ideias e os processos são isto ou aquilo, de um jeito ou de outro‖ 

(COÊLHO, 2001, p. 26). 

Aristóteles discute a busca incansável do saber desprendido da utilidade em 

todos os homens e que o verdadeiro aprender é ir além da aparência das coisas. Assim, 

―o pensamento teve de orientar-se vigorosamente para a questão de saber qual o 

caminho que a educação teria de seguir para alcançar a areté‖ (JAEGER, 2010, p. 335). 

 Tal formação foi sendo construída ao longo dos tempos, e ―o ideal da areté 

humana sofreu as mudanças da evolução do todo social, e também nelas influiu‖ 

(JAEGER, 2010, p. 336). A educação, como um trabalho sistemático, contribui para a 

formação de homens virtuosos, nobres, capazes de agir e de assumir posições 

independentemente da influência de outrem, capazes de buscar a autonomia sobre si 

mesmo e sobre as suas ações, visando o bem de todos e do todo. 

A formação na Grécia Antiga incluía todos os cidadãos da pólis em uma 

perspectiva dinâmica do nómos, voltada para o desenvolvimento da autonomia, da 

participação e responsabilidade na busca dos próprios conhecimentos, na instituição das 

leis e convenções que promovessem a vida coletiva. Trata-se de uma educação que 

capacita o homem a compreender o que é a justiça, a bondade, a injustiça e a maldade 

em uma vida coletiva, por isso, ao mesmo tempo fortalece as normas da pólis e conduz 

os cidadãos a conhecer e aceitar normas e valores como intrínsecos e necessários para a 

boa vida e bem comum. Portanto para Aristóteles (2009),  

 

se, a função do homem é uma atividade da alma que implica um princípio 

racional, e se dizermos que ―um homem‖ e um "bom homem‖, por exemplo, 

têm uma função que é a mesma em espécie [...]; se de fato é assim (e 

afirmamos que função própria de um homem é uma certa espécie de vida, e 

esta é constituída por uma atividade ou por ações da alma que implica um 

princípio racional, e que a função de um bom homem é uma boa e nobre 

realização das mesmas; e se qualquer ação é bem executada quando está de 

acordo com a excelência que lhe é própria) se de fato é assim, repetimos, o 

bem do homem vem a ser a atividade da alma em consonância com a virtude 

e, se há mais de uma virtude, em consonância com a melhor e mais completa 

entre elas (I, 7, 1098 a 07-20). 
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A educação que antes se voltava apenas para a formação do homem como ser 

individual na busca da areté, virtude, com o desenvolvimento da pólis, não mais 

satisfazia o ideal grego do século V a.C.. Com o propósito de, além de formar o homem, 

formar também o cidadão, como ser político, a educação deveria prepará-lo para o 

exercício da cidadania.  O homem somente é o que é, vive em sociedade e participa da 

vida política da pólis, e vivendo em comum com os demais cidadãos, influencia as 

decisões comuns da sociedade. Ademais, o homem é um ser político, zóon politikón
21

, 

diferencia-se de outros seres, tendo como maneira mais nobre de vida como cidadão da 

pólis, o bíos
22

 politikós
23

. 

A paideía surgiu, pois, como possibilidade de gênese, de educação grega e 

―formação e autoformação humana, [...] entendida como ideal de perfeição, como 

princípio formativo do homem como animal social, ser vivo político, membro ativo da 

pólis como realidade viva e histórica‖ (COÊLHO, 2004, p. 17).  

Indubitavelmente, a palavra paideía encontra-se pela primeira vez no século V 

e designa, tão somente, a "criação dos meninos" (pais, paidós = criança), significado 

"em nada semelhante ao elevado sentido que mais tarde adquiriu" (JAEGER, 2010, p. 

23) e que ―acaba de englobar o conjunto de todas as exigências ideais, físicas e 

espirituais, que formam a kalokagathía, no sentido de uma formação espiritual 

consciente‖ (JAEGER, 2010, p. 335). Na Grécia, a condição para a autonomia era 

seguir a finalidade da pólis, tornar um cidadão justo e excelente.  

Nesse sentido, a educação ao instigar a autonomia, vinculava-se às exigências 

físicas e espirituais, contribuindo para o exercício consciente da cidadania, a 

participação na pólis e nos embates coletivos. A kalokagathía, derivada de kalos kai 

agathós, que denota o belo e o bom, ou o belo e o virtuoso, corresponde a mais 

excelente virtude, a beleza física e moral, formação completa e perfeita dos indivíduos 

da pólis, uma formação que possibilite ao aprendiz condições para pensar e questionar o 

mundo. A esse respeito, Chauí (2002) traz as possibilidades da linguagem: 

                                                 
21

 Zóon – s.n.-, palavra grega,  significa ―ser vivo, animal, figura de homem ou de animal representada 

num quadro. Zóon Politikón – animal social, ser vivo político – Política, 1253a, 3-8, 29-30; 1278b19; Ét. 

Nic., 1097b11; 1169b16-18‖ (COÊLHO, 2004, p. 24). 

22
 Biós – s.m. -, palavra grega, significa ―vida, duração da vida, sopro de vida, maneira de viver, 

costumes, condição de vida, história de uma vida‖ (COÊLHO, 2004, p. 6). 

23
 Politikós – adj.-, vocábulo grego, significa ―cívico, político, público, do Estado‖ (COÊLHO, 2004, p. 

21). 
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A linguagem é, por assim dizer, o corpo do pensamento, sua manifestação 

visível e sua dimensão comunitária. Por esse motivo, Aristóteles considera 

que aquele que não consegue ouvir e responder, argumentar e compreender, 

ensinar e aprender, participar de um diálogo é álogos, isto é, desprovido de 

razão ou está desprovido dela (p. 427). 

 

 

 

Para Aristóteles (2009), a vida privada não é a primazia da sociedade, mas 

propõe a reflexão da realização da plenitude da vida em comum como forma mais 

perfeita, o que acontece quando a pólis se realiza como comunidade política, que tem 

em comum os ideais, projetos e virtudes. Os cidadãos não se fazem, agem ou pensam 

sozinhos, pois a razão surge no debate da argonai com a persuasão retórica e certo rigor 

na forma de pensar e de elaborar o pensamento, racionalidade que nos propicia pensar o 

mundo físico. Essa forma de agir pressupõe uma série de critérios, não sendo apenas a 

aplicação de uma metodologia, mas a construção do ensino com base em um pensar 

dinâmico que provoque os alunos em forma de questões e que os instigue a pensar sobre 

uma determinada realidade. Os gregos apresentavam a educação como paideía
24

, 

formação, que, em última análise, busca tornar melhor o homem, aperfeiçoá-lo, torná-lo 

mais virtuoso.  

Por isso, a paideía não se faz na escola, mas no coletivo, constituindo a vida 

pública pela igualdade, liberdade e autonomia. É preciso pensar na coletividade, na 

formação dos seres humanos. A formação para as virtudes é o fundamento de uma pólis 

mais justa e que realiza a ideia de comunidade por excelência é a pólis, bela e digna, 

comunidade que visa o bem mais elevado, indo além do mero ajuntamento de pessoas e 

de aldeias. 

Pode-se dizer que a formação voltada para o exercício da autonomia envolve 

escolhas e tomada de decisões. No entanto, essas escolhas não são as finalidades de uma 

vida na e para a excelência, mas os meios possíveis aos fins desejados 

(ARISTÓTELES, 2009, II, 3, 1113 a 2-17). Com esse intento, a autonomia advém da 

                                                 
24

 Paideía, as – s.f – palavra grega, significa ―educação, ação de educar, arte de fazer algo (um cidadão, 

por exemplo), formação, autoformação humana, cultura, saber, conhecimento, entendidos como ideal de 

perfeição, princípio formativo do homem como animal social, ser vivo político, membro ativo da pólis 

como realidade viva e histórica‖ (COÊLHO, 2004, p. 17). 
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contemplação livre dos interesses pessoais em prol do bem comum e da harmonia da 

pólis.  

A educação, no entanto, reduziu-se à escola, que reduz a educação à formação 

instrumental, à busca de sucesso conforme a lógica mercadológica, mas não a lógica da 

ética e do devir humano
25

.  A lógica mercadológica baseia-se na instrumentalização 

viabilizada pelo treino e pela repetição de exercícios, ―numa escola preocupada 

sobretudo com a difusão das informações e o preparo para a vida, com o mercado de 

trabalho e a instrumentalização dos alunos [...]‖ (COÊLHO, 2001, p. 32). 

 A escola constitui a formação crítica e análise do mundo por isso deve ser 

questionada, já que deve ensinar os indivíduos a aprender a lidar com as situações da 

vida em comum e com os valores, e, utilizando a imaginação e sensibilidade de 

pensamento, entende e compreende o mundo. Mas ao pensar o que é escola, deve-se 

pensar claramente o que é educação, o que é ensinar, o que é aprender, o que é 

formação.  

Ao compreender os pressupostos da construção do conhecimento, o aluno 

pensa e age no contexto social, dominando significativamente a linguagem, as formas 

de comunicação e de interação, os conhecimentos. No entanto, quando o aluno não 

compreende os conceitos, ele apenas decora e repete o que recebeu do professor. E 

como consequência, o aluno não saberá pensar e nem ver o mundo matematicamente, 

por exemplo.  

A escola, nos dias atuais limita o processo ensino-aprendizagem à aparência e à 

natureza empírica das coisas e, por meio da linguagem, molda os alunos com ideias e 

saberes impostos, sem preocupação com a veracidade. O objeto do ensino não está 

propriamente no conhecimento e no pensamento, mas no desenvolvimento de 

habilidades e competências, e nessa direção, ―a redução do saber a experiências, dados e 

informações ordenadas e sistematizadas deságua no primado e na prevalência dos 

chamados conteúdos, das competências, do aprender a fazer, da prática, do treino da 

mente (COÊLHO, 2012, p. 63). 

                                                 
25

 Gallo (2005) discute a concepção de que a educação deve levar em conta a diferença na singularidade 

de cada indivíduo, reforçando assim uma perspectiva de educação humanizadora e, consequentemente, 

uma formação voltada para a autonomia.  
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O ensino que promove a autonomia, ao contrário, instiga os alunos a conhecer 

além da experiência sensitiva e empírica, e, por meio do estudo e com a atividade 

contemplativa, conhecer o mundo e as coisas na sua profundidade, indo além da 

aparência e de opiniões formuladas e ―dizer o que é em si mesma a coisa procurada, ou 

seja, é dizer qual é a verdadeira essência da coisa buscada‖ (CHAUÍ, 2002, p. 243).   

O ensino voltado para a autonomia exige o exercício da reflexão, desprendido 

dos interesses pessoais e imediatistas, mas que almeja o bem da coletividade e da pólis. 

A formação voltada para a autonomia demanda muito mais que conhecimentos 

superficiais e instrumentais, mas uma educação racional, refletida e crítica. Por isso, a 

autonomia vai muito mais além, subentendendo-se como escolha consciente e 

responsável das diferentes possibilidades e situações. Nesse sentido, Coêlho (2002) 

afirma que, 

como efeito, a teoria não traz a solução dos problemas, pedagógicos ou não, 

mas sem ela não conseguiremos nem pô-los, com clareza, rigor e crítica. 

Ademais, à medida que privilegia o fazer, o aprender a fazer, a formação 

dificilmente supera o senso comum, o empirismo, o pragmatismo e o 

utilitarismo (p. 17). 

 

 

 

O saber instrumental tem como única finalidade o treinamento de pessoas, sem 

a mobilização para o verdadeiro aprender com base em indagações. E de acordo com 

Jaeger (2010),  

instila no espírito humano, ao sabor da intuição, toda sorte de conhecimentos, 

representando por isso, o tipo de educação standard de todos os tempos, até 

dos atuais e Sócrates, o médico das almas, para quem o saber é o alimento do 

espírito e que se preocupa, sobretudo com o saber o que lhe será proveitoso 

ou prejudicial (p. 624).  

 

 

A instrumentalização dificulta o entendimento da essência do conteúdo e muito 

menos a formação humana como formação de valores, mas, decisivamente, o foco 

principal da sua atividade resume-se ao imediatismo e à formação prático-utilitária.  

Em vez de privilegiar a beleza e a espontaneidade nas criações, seja na poesia 

ou na matemática, são valorizadas a técnica e a disposição perfeita dos conhecimentos, 

criando-os artificialmente sem relação íntima com o aprendiz, limitando-o 

aparentemente em um plano empírico. Não se trata da ciência, mas da tékhne: 
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A conversão da educação numa técnica é um caso particular da tendência 

geral do tempo a dividir a vida inteira numa série de compartimentos 

separados, concebidos com vistas a uma finalidade teoricamente 

fundamentados num saber adequado e transmissível (JAEGER, 2010, p. 

349). 

 

 

Tal saber seria adquirido pela prática e pela imitação, na verdade, fazer é 

aprender, ―vale lembrar que a tékhne teria que ser aprendida através da imitação prática‖ 

(ARISTÓTELES, 2009, II, 110 3a, p. 41). Por isso, os discípulos repetem várias vezes 

os discursos e ensinamentos sem se preocuparem com a sua essência ou se eles 

transmitem a verdade, como se, com repetidos exercícios, pudessem alcançar a tão 

almejada excelência.   

A instrumentalidade influencia a fragmentação dos conteúdos escolares, 

organizados em compartimentos separados, à margem dos conhecimentos de outras 

áreas e da própria realidade dos aprendizes.  A transformação da educação em uma 

técnica tende a dividir a vida toda em uma série de compartimentos fragmentados, 

concebidos com uma finalidade teoricamente fundamentada em um saber adequado e 

transmissível (JAEGER, 2010). 

 A instrumentalidade desvia o olhar para o insignificante, interpretação da 

prática de forma equivocada. Ela não permite a relação dos conhecimentos teóricos com 

as situações do cotidiano, e o saber limita-se a exterioridade dos indivíduos, é um saber 

funcional, um saber fazer, ―a preocupação com a utilidade, a aplicação do que é 

ensinado, o aprender a fazer, a instrumentalização do aluno para operar a vida pessoal, a 

sociedade e o mundo do trabalho, para superar os obstáculos e ser bem sucedido na 

vida‖ (COÊLHO, 2006, p. 46).  

A sociedade tem tornado a escola um lugar de quase nada, um depósito de 

crianças e jovens, um mercado da informação. O que está sendo feito com os alunos que 

estão na escola? Na melhor das hipóteses, a escola está apenas preparando-os para 

dominar o saber e se classificar em exames, provas e vestibulares. A escola
26

 não 

                                                 
26

 Escola,  no sentido original, significa skolé, substantivo feminino grego que significa ―tempo livre, 

pausa no trabalho, estudo, escola, produto do estudo; algo que se faz aos poucos, com certa lentidão, lugar 

e momento dedicado ao descanso, em que se suspendem as atividades produtivas para se dedicar ao 

estudo, à contemplação da essência das coisas e processos. Diferentemente da inatividade do preguiçoso e 

indolente, na Grécia Antiga a skolé é o tempo livre daquele que se dedica às atividades desinteressadas da 
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compreende o saber em sua gênese, não entende que o tempo livre dá sentido ao que é 

constitutivo na formação humana, ―enquanto o tempo da produção, dos serviços, da 

microeletrônica e da mídia é o tempo sempre veloz e ligado aos negócios, aos 

interesses, particulares e contingentes; deles depende e a eles atende‖ (COÊLHO, 2012, 

p. 84). A esse respeito, afirma Coêlho (2006): 

 

 

Ao contrário dessa visão [...] o que importa é formar os estudantes para e no 

cultivo da dúvida, do trabalho verdadeiramente intelectual, dos métodos de 

investigação e de interrogação do saber; para e no cultivo do pensamento, dos 

conceitos, dos argumentos, das demonstrações e ensinando-os a levantarem 

questões fundamentais como o que é a natureza, o homem, a sociedade, a 

cultura, a educação, o saber, a escola, a universidade, a formação, [...] o 

ensino, a pesquisa, a autonomia, a liberdade, a justiça e a democracia (p. 50). 

 

 

A mecanização na aprendizagem molda a mente, o que contraria a atitude 

contemplativa e a formação de indivíduos autônomos. No mundo da instrumentalidade, 

não há sentido, apenas a lógica da produtividade e da excelência dos números, onde 

muitos assumem a perspectiva de historicidade e não experimentam a construção e 

reconstrução de saberes. Dessa forma, ―o resultado desse processo é o estreitamento de 

horizontes culturais, a banalização do saber e da existência humana, a adequação aos 

valores e às práticas do mundo dos negócios‖ (COÊLHO, 2006, p. 47). 

Entretanto, a teoria deveria antes de tudo questionar essa vivência prática e não 

ser uma transcrição, deveria ir à raiz das questões, além das aparências e não se 

preocupar com a funcionalidade. Trata-se de um trabalho que envolve professor e 

alunos, um trabalho de busca, de procura. Buscar é entender o sentido de alguma coisa, 

pensar em uma determinada realidade e compreendê-la, pois o verdadeiro saber não está 

ligado a uma aplicabilidade imediata.  

Homens autônomos, zelam pela pólis, não pensam por ela, mas põem questões, 

pensam a realidade com base em embates e diálogo com as situações do cotidiano.  O 

trabalho do pensamento, de pensar e questionar a realidade, é inerente à formação da 

pólis, para a garantia da participação de todos os indivíduos.  

                                                                                                                                               
epistéme, da theoria, da filosofia, não ligadas à utilidade, aos interesses, à especialização, à produção. Ao 

invés da preguiça, a skholé envolve o trabalho do pensamento, da reflexão‖ (BAILLY 1963; PEREIRA, 

1984 apud COELHO, 2012, p. 83).  
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De acordo com Aristóteles (2009), é necessário que os homens investiguem a 

própria realidade com discursos lógicos e investigativos que põem questões para pensar, 

não restringindo a repetição de saberes, mas descobrindo o sentido e o significado dos 

conteúdos, mas também da educação e da escola. Dessa forma, a atividade filosófica 

está presente na educação e na relação do aprendiz com o conhecimento e com as 

situações do cotidiano, ―e não tornam a discussão dispensável e desnecessária, mas se 

inserem no processo de interrogação, de busca da essência, do sentido da realidade‖ 

(COÊLHO, 2001, p. 29).   

Ter essa atitude filosófica não é buscar resolver e equacionar as questões que 

vão se pondo ao longo do tempo, mas pôr e repor questões fundantes, necessárias à 

reflexão e à compreensão. São questões vinculadas à autonomia, à liberdade, o que faz o 

mundo ser mundo, o humano ser humano, a escola ser escola, questões do aprender, 

dentre outras, exigem que sejam pensadas com profundidade, rompendo com o saber 

constituído.  Há que se aprofundar as questões, para não correr o risco de ficar na 

mesmice, na incapacidade de dizer algo que não foi dito, na servidão do fazer e de 

repetir o que outros já fizeram, na banalidade.  

O pensar abrange uma ―consciência reflexiva‖, de modo que, quando se 

contempla algo, o indivíduo é consciente dessa contemplação (ARISTÓTELES, 2009, 

X. 9, 1170a 29-b1). Essa consciência não requer alguma faculdade mental separada, que 

tenha a mente ativamente pensando como esse objeto. A consciência reflexiva de que se 

está contemplando é ela própria parte da mente que contempla ativamente.  

A contemplação ativa da alma é uma atividade de nível mais elevado da alma 

humana do que qualquer outra atividade no viver uma vida. Considerações puramente 

físicas da interação entre mente e mundo sugerem que a contemplação é uma forma 

mais elevada da atividade do que o viver não contemplativo de uma vida humana.  

Seguindo essa mesma linha argumentativa, Aristóteles (2009) afirma que, 

 

se, por outro lado, a atividade do poder de compreensão, sendo uma atividade 

contemplativa, se distingue extraordinariamente em seriedade e não visa 

atingir nenhum outro fim último a não ser o que é obtido já com o seu próprio 

acionamento e tem um prazer por essência; se, ainda, a autossuficiência, o 

tempo livre e, dentro dos limites humanos, a infatigabilidade, bem como tudo 

o resto quanto pode ser imputado ao que é bem aventurado, se manifesta pelo 

próprio acionamento desta atividade [...] Se, então, o poder de compreender é 

divino no âmbito do horizonte Humano, também a existência vivida segundo 

o poder de compreensão é divina no âmbito da existência humana [...] a 

existência humana de acordo com a compreensão do sentido, porquanto é 
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este de existência que corresponde à possibilidade extrema do próprio ser 

humano e essa existência é também a mais feliz de todas (X. 7, 1177b1 26-

1178a 8).  

 

 

Os indivíduos são seres pensantes e que têm por natureza um desejo de 

aprender e entender o mundo e as coisas. Essa característica vem aliada a uma vida 

contemplativa, em que o homem é capaz de pensar pelo fato de pensar, isto é, o homem 

pode não produzir nada e a contemplação não é valorada para além dela mesma. Pois a 

vida contemplativa não subentende a instrumentalização das ações e das atividades.  De 

acordo com Aristóteles (2009), aí reside a questão da autonomia: 

 

Se existe, então para as coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si 

mesmo e tudo o mais é desejado por causa dele: e se nem toda coisa 

escolhemos visando à outra (porque se fosse assim, o processo se repetiria até 

o infinito, e inútil e vazio seria o nosso desejar), evidentemente tal fim deve 

ser o bem, ou melhor, o sumo bem (I, 1094 a, 18-23)  

 

 

Assim, o homem é, na sua essência, um conhecedor do mundo e das coisas que 

o rodeiam. Ele já nasce com a curiosidade de desvendar e compreender o mundo, por 

isso, as crianças perguntam e questionam o porquê das coisas e dos acontecimentos. 

Nessa lógica, a atividade contemplativa atende a esse desejo de aprender. O homem 

conhece o mundo e as coisas, seja discriminando, diferenciando, distinguindo e 

reunindo, e, nesse conhecer, enfatiza-se a preponderância da visão teórica como a 

melhor forma do conhecimento, a contemplação. Ademais, quando o homem atinge o 

fundamento da vida humana, compreende que é o único ser que tem na sua essência a 

atividade contemplativa.   

Daí a valorização do conhecimento como propulsor da autonomia, já que ―a 

epistéme se destaca e se sobrepõe primeiramente porque, mais exatamente e mais 

completamente que a tékhne, ela pode exprimir-se numa linguagem a ser comunicável 

pelo ensino‖ (ARISTÓTELES, 2009, VI, 1139b).  

Aristóteles (2005) escreve na abertura da Metafísica, 

 

Todos os homens por natureza desejam saber. O prazer causado pelas 

sensações é a prova disto, mesmo fora de qualquer utilidade, elas nos 

agradam por elas mesmas, e, mais do que todas as outras, as sensações 
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visuais. De fato, não só para agir, mas mesmo quando não nos propomos 

nenhuma ação, a vista é, por assim dizer, o que preferimos a todo o resto. A 

causa disto é que a vista é, de todos os sentidos, o que nos faz adquirir mais 

conhecimentos e nos mostra o maior número de diferenças (p. 21).  

 

Outro aspecto a considerar é que a epistéme permeia o caráter investigativo 

pelo contínuo trabalho reflexivo e contemplativo das explicações, possibilitando, dessa 

forma, a comunicação dos conhecimentos e saberes. A tékhne pode ser utilizada para 

um propósito ou para uma finalidade, porém a epistéme permite ao aprendiz a 

compreensão da realidade vinculada à liberdade e ao desenvolvimento e autonomia, por 

isso, é um fim em si mesma, ―é a mais elevada por ser a mais desinteressada, não tendo 

outro fim senão a si mesma ou o saber enquanto saber‖ (CHAUÍ, 2002, p. 382).  

Aristóteles (2009) distingue na obra Ética a Nicômaco os conceitos de tékhne e 

epistéme: 

a primeira encontra no ensino a maior parte da sua formação e 

desenvolvimento, por isso requer experiência e tempo; a disposição 

permanente do caráter resulta, antes, de um processo de habituação, de onde 

terá recebido o seu nome, ―hábito‖, embora se tenha desviado um pouco da 

sua forma original. Daqui resulta evidente que nenhuma das excelências 

éticas nasce conosco por natureza. Nenhum dos entes que existem a partir da 

natureza pode ser habituado a existir de outra maneira [...] as excelências, 

então, não se geram em nós nem por natureza, nem contra a natureza, mas 

por sermos constituídos de tal modo que podemos, através de um processo de 

habituação, acolhê-las e aperfeiçoá-las (1103a15-27). 

 

 

Tal estudo aponta a relação da tékhne com hábitos, repetição de atos, ao passo 

que a epistéme se aprimora com o ensino, com o tempo e a experiência, já que ela 

permanece, e, por conseguinte, contradizendo a natureza da techné, está ou não no 

sujeito por natureza, pois o que diz respeito ao ser é eterno, e não nasce nem perece 

(ARISTÓTELES, 2009). Segundo o filósofo,  

 

todos nós supomos que o que conhecemos cientificamente não pode ser de 

outra maneira [...] aquilo que é objeto de conhecimento científico tem, por 

isso, uma constituição intrinsecamente necessária. De fato, é eterno. Isto é, os 

entes que têm uma constituição absolutamente necessária são eternos, quer 

dizer, não são gerados e nem são destrutíveis (ARISTÓTELES, 2009, 1139b 

23-25). 
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Aristóteles (2009) ainda desenvolve um estudo da diferenciação das duas 

características da relação entre meios e fins: uma ação voltada para si mesma e outra 

realizada com algum propósito.  

 

Toda a perícia (tékhne), e todo o processo de investigação (méthodos), e do 

mesmo modo todo o procedimento prático (práksis) e toda a decisão 

(proaíresis) parecem lançar-se para um certo bem [...]. Parece, contudo, 

haver uma diferença entre os fins: uns são, por um lado, as atividades puras; 

outros, por outro lado, certos produtos que delas resultam para além delas: o 

produto do seu trabalho (I, 1094a1-a5, p.17).  

 

 

Surge então a diferenciação entre a práksis
27

 e a poíesis
28

. A poíesis é a perícia 

ou a técnica, isto quer dizer, é um saber que instrumentaliza um indivíduo para exercer 

uma determinada ação. Já a práksis apresenta características superiores à poíesis, pois é 

uma ação que já contém em si mesma o seu fim, isto é, se realiza sem levar em 

consideração algum propósito. Para Aristóteles (2009), o conhecimento mais excelente 

seria aquele que não necessita de algum propósito para existir, é livre e carrega em si 

mesmo o seu próprio fim.  

Nessa incursão, na sociedade mercadológica, a autonomia supõe ser 

autossuficiente em todos os aspectos, mas na dimensão filosófica não seria o homem do 

mundo do consumo, da produção, da criação, sem a atividade do pensamento, do 

questionamento e da reflexão. Portanto, o homem autônomo é ―aquele indivíduo que 

tem capacidade de descobrir, por ele mesmo e em si mesmo, a verdade‖ 

(GUIMARÃES, 2005, p. 214). 

Seguindo essa mesma linha argumentativa, Coêlho (2006) afirma que 

 

 
formar os estudantes [...] na e para autonomia não significa liberá-los para 

fazerem o que quiserem, nem serem omissos na defesa de ideias e princípios, 

mas orientá-los nas questões relativas ao saber, ao ensino, à aprendizagem, à 

existência social e pessoal. É preciso, então, formar [o aluno] que possa 

efetivamente interrogar o mundo, o homem, a sociedade, a cultura, a 

educação, a escola e que, elevando-se acima da mediocridade e da 

                                                 
27

 Praksis, s.f, palavra grega, significa ―ato, atividade, ação cujos fins não se situam fora dela, mas nela 

mesma e que é produto da vontade humana, de uma escolha racional, de uma opção refletida, pensada e, 

portanto, trata-se de uma ação racional. Práksis é diferente de proaíresis e o oposto de páthos – prátto/ 

prásso‖ (COÊLHO, 2004, p. 21). 

28
 Poíesis, s.f, vocábulo grego, significa ―ação, ação de fabricar um objeto, arte poética, composição de 

uma obra poética, poesia, poema‖ (COÊLHO, 2004, p. 20). 
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banalização dessas realidades, contribua para a elevação de todos os humanos 

ao mundo da cultura, do espírito e da autonomia (p. 51). 

 

 

 

Paulatinamente, o homem faz-se no embate da vida coletiva, buscando a 

formação integral e perfeita. Mais que persuadir, é preciso encontrar formas e 

argumentos. E uma das questões seria o questionamento das orientações, refletir o que 

faz um currículo ser currículo, o que faz uma escola ser escola, o que faz uma relação de 

ensino-aprendizagem ser de fato uma relação de ensino-aprendizagem. Os 

conhecimentos e saberes não podem limitar-se à instrumentalidade e à formação técnica 

de uma determinada habilidade, mas que elas proporcionem aos indivíduos a formação 

em virtudes.  

O olhar do outro legitima a existência humana por meio do diálogo, dessa 

forma, olhar para o mundo não seria somente para compreendê-lo, mas ir além, 

compreender o que é verdadeiro com base em conhecimentos obtidos. Para Aristóteles 

(2009), a organização lógica dos conhecimentos revela não somente a racionalidade 

humana, mas também a do mundo, por isso, esse é um lugar propício para que o 

indivíduo aprenda, elabore e organize os seus conhecimentos.  

O caráter marcante da forma é o instituinte dos conhecimentos, das coisas, do 

mundo. Com essa característica, pressupõe-se que não basta que os alunos resolvam 

uma lista de exercícios sobre um determinado conteúdo, por exemplo, teorema de 

Pitágoras
29

, mas que entendam a lógica do conteúdo, compreendam a ciência. Assim, 

eles irão entender a arkhé da área de conhecimento, no caso, da matemática, e 

consequentemente, ao compreender o porquê das respostas valorizar esses 

conhecimentos como algo construído e verdadeiro. De acordo com Chauí (2002),  

 

[...] a lógica é um instrumento do pensamento para pensarmos corretamente. 

Não se referindo a nenhum ser, a nenhuma coisa, a nenhum objeto, a lógica 

não se refere a nenhum conteúdo, mas à forma ou às formas do pensamento 

ou às estruturas do raciocínio em vista de uma prova ou demonstração. [...], 

pois somente ela pode indicar qual é o tipo de proposição, de raciocínio, de 

                                                 
29

 Na Grécia, no século VI a.C., Pitágoras (580-500 a.C.) fundou a Escola Pitagórica. Os membros dessa 

organização acreditavam que os números eram a base e a explicação de todas as coisas. Os pitagóricos 

realizaram a descoberta do Teorema de Pitágoras em que todo e qualquer triângulo retângulo o quadrado 

da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos (GIOVANNI, 2002). 
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demonstração, de prova e de definição que uma determinada ciência deve 

usar (2002, p. 356-357). 

 

 

Para propiciar aos aprendizes a discussão, a compreensão dos porquês das 

questões e das respostas, o conhecimento não pode ser considerado como verdades 

prontas e saberes acabados. Aprender deve ser com um pensamento vivo, algo sempre 

novo, pensante e não algo já pensado, mas a partir de uma postura permanente de 

indagação para entender melhor os pressupostos e os limites desse mundo que tinham 

para então fazer o que tinha de ser feito por meio do cultivo do pensamento, da 

compreensão dos limites e das possibilidades.  

Portanto, ―o processo de conhecer é conhecido como um processo gradual que 

se vai desenvolvendo ao longo da vida inteira e que faz a alma parecer-se cada vez mais 

com a essência dos valores que aspira conhecer‖ (JAEGER, 2010, p. 794). A educação é 

vista como um fim em si mesma, e a finalidade da escola não deve se limitar à 

preparação para a vida ou para o mercado de trabalho.  

O processo de ensino-aprendizagem deve ser dinâmico, autônomo com base no 

desenvolvimento de atividades que instiguem o aluno a pensar e a refletir não somente 

sobre situações sensíveis, práticas ou modelos definidos. A escola deve desenvolver 

atividades desafiadoras, mas, para o aluno participar, deve pensar e conhecer o assunto 

em questão, não se limitando à superficialidade ou à aparência das coisas.  

O Liceu de Aristóteles, fundado em 335 a.C., demonstra claramente esse nexo: 

ali aconteciam as aulas e as discussões filosóficas. Mais conhecido por seus jardins e 

caminhos, esse espaço passa a ser chamado de perípatos: ―passeio por onde se anda 

conversando, motivo pelo qual a escola aristotélica foi chamada peripatética, seja como 

referência à alameda, seja como referência ao fato de que Aristóteles e os estudantes 

passeavam por ali discutindo animadamente filosofia‖ (CHAUÍ, 2002, p. 336).  

Aristóteles vai além da instrumentalidade e discute uma educação que instiga a 

autonomia na formação das virtudes, isto é, o aprendiz aprende quando é capaz de 

deliberar, de agir e discernir características próprias da phrónesis
30

. A formação para a 

virtude, formação integral, significa a busca do aperfeiçoamento do homem por meio de 

                                                 
30

 Phrónesis, s.f, vocábulo grego, significa ―ato de pensar, pensamento, inteligência de uma coisa, 

discernimento, sensatez, prudência ética, sabedoria moral, sabedoria prática. Diferente de sophía e o 

oposto da hýbris. Phrónesis em Aristóteles: Vaz, Escritos de Filosofia, v. 2, p. 103-108‖ (COÊLHO, 

2004, p. 19). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/335_a.C.
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atividades e atitudes autônomas, por isso, a areté e as formas de adquiri-la podem e 

devem tornar-se um objeto de estudo. Conforme Aristóteles (2009), 

 

da mesma forma que na parte de nossa alma que forma opiniões há dois tipos 

de qualidades, que são o talento e o discernimento, na parte moral também há 

dois tipos, que são a excelência moral natural e a excelência moral em 

sentido estrito, e esta última pressupõe discernimento (VI, 13, 11 44). 

 

 

Destarte, o homem autônomo é consciente dos seus atos e atitudes, não repete 

discursos prontos e nem se atém às atitudes prático-utililitárias relacionadas ao mundo 

das experiências, mas com consciência contemplativa, vai além, questiona e quer 

entender a gênese de todas as coisas e do mundo. E essa atitude é permanente e se refaz 

diariamente em relação aos acontecimentos.  

O homem autônomo não se contenta somente com o mundo sensível, com as 

aparências, e muito menos com as facilidades e com os discursos eloquentes, mas se 

propõe a questionar, a buscar a essência, a indagar o porquê das coisas e a buscar o que 

é verdadeiro.  

Nesse sentido, Coêlho afirma que, 

 

A formação para e na autonomia tem como condição de possibilidade e 

finalidade última a igualdade e a autonomia de todos os envolvidos no 

processo, a começar pelos docentes e, no limite, toda a humanidade, 

passando pelos estudantes, pelos grupos, pelas culturas e pelas nações. [...] a 

possibilidade de um pensar com autonomia e liberdade, pensar diferente de 

tudo o que existe e já foi pensado, [...] (2006, p. 55). 

 

 

O ideal da formação voltado para o exercício da autonomia proposto pela 

educação grega vincula-se, pois, à questão ―ao mesmo tempo anterior e transcendente a 

toda especificação técnica. Anterior porque o espírito, uma vez formado, é uma força 

admirável, perfeitamente livre [...]‖ (MARROU, 1990, p. 347).  

Todavia, esse ideal não se atém à instrumentalidade e à formação técnica de 

uma atividade ou de uma determinada profissão, mas preocupa-se com o homem, como 

ser completo, autônomo, cidadão participante na construção de uma pólis excelente, 

justa e ética.  
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CAPÍTULO II  A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO GREGA 

 

O povo grego ―estabelece pela primeira vez de modo consciente um ideal de 

cultura como princípio formativo [...] não é um aspecto exterior da vida‖ (JAEGER 

2010, p. 8). E daí, apresenta uma nova ideia do lugar do homem na comunidade, nas 

relações que se estabeleceram na elaboração do lógos
31

, rompendo com o saber 

instituído pela aparência para dedicarem um grande apreço ao trabalho intelectual, ao 

estudo, à busca da verdade, à theoría
32

.  

No século VI a.C. os gregos estruturaram o conhecimento primado pelo uso da 

razão em busca das explicações do mundo, das coisas e dos fatos do cotidiano, e pode-

se afirmar que 

 

o caminho da razão desenrola-se na direção apontada pelas primeiras 

tentativas gregas de traçar um roteiro – um método
33

 – em que invenção e 

organização do saber racional se conjugassem e permitissem ao problema da 

sua comunicação social tornar-se também um problema de razão: de técnica 

de ensinar, de progressiva paideia, em suma, da posse e do gozo de uma 

cultura superior, que confere habilidade, prestígio e uma mais alta realização 

humana (VAZ, 1966, p. 16). 

 

 

Portanto, ―a nossa história  na sua mais profunda unidade , assim que deixa 

os limites de um povo particular e nos inscreve como membros num vasto círculo de 

povos, ‗começa‘ com a aparição dos gregos‖ (JAEGER, 2010, p. 5). Ademais, a 

paidéia, impulsionou toda a história da educação e teve como proposta a ―formação de 

um elevado tipo de homem‖ (JAEGER, 2010, p. 7). 

                                                 
31

 Lógos, s.m., vocábulo grego que significa ―palavra, discurso, o que é dito, máxima, sentença, narrativa, 

enumeração, consideração, exemplo, ordem, conversação, discussão, razão, inteligência, razão de uma 

coisa, motivo, causa, juízo, argumento, avaliação, justificação, fundamento racional, explicação, reflexão. 

Pensamento que calcula e age na deliberação para encontrar os meios de realizar o bem (Cf. Ét. Nic.). 

Entende-se, então, porque os gregos identificam dizer, pensar e ser – lego‖ (COÊLHO, 2004, p. 14). 

32
 Theoría, as –s.f. – significa ―ação de observar, de examinar, de contemplar com a inteligência, 

meditação, saber desinteressado, estudo e saber sem preocupação com a sua aplicação e utilidade‖ 

(COÊLHO, 2004, p. 23). 

33
 Méthodos, s.f. - palavra grega que significa ―método, estudo metódico de uma ciência, caminho 

tortuoso, artifício – metá [...] + hodós [...] – s.f. – caminho‖ (COÊLHO, 2004, p. 15). 
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A cultura artística do povo grego  a literatura, a oratória, as artes plásticas  

surgiu primeiramente como talento estético, pensada como ―disposição natural e na 

inconsciência dessa intuição‖ (JAEGER, 2010, p. 11), mas, obviamente, suas criações 

―não dependem da visão dos olhos‖ (JAEGER, 2010, p. 11), mas foram criadas como 

fruto da interação humana e articulação de valores como forma de expressão de vida, de 

sentimento, de pensamento e de linguagem, as quais conduzem ―finalmente à criação 

abstrata e técnica da lógica‖ (JAEGER, 2010, p. 12).  No entanto, é necessário ir além 

do sentido e da intuição humana para a compreensão da realidade, do ser e das coisas e, 

consequentemente, na formulação do lógos. Afirma Jaeger (2010): 

 

Isto aplica-se ainda à criação mais bela do espírito grego, ao mais eloqüente 

testemunho da sua estrutura ímpar: a filosofia. Nela se manifesta da maneira 

mais evidente a força que se encontra na raiz do pensamento e da arte grega, 

a percepção clara da ordem permanente que está no fundo de todos os 

acontecimentos e mudanças da natureza e da vida humanas (p. 12).  

 

 

Os gregos valorizaram as formas de pensamento do homem, a elas dedicaram-

se com excelência buscaram conhecer além das aparências, a essência das coisas. Sem 

embargo, compreender o ser, as coisas como são verdadeiramente demandam um 

esforço filosófico. A reflexão filosófica permite então a compreensão da realidade nas 

diversas formas de pensamento não como uma relação de informações isoladas ou 

aplicação de um determinado método, mas como condições que possibilitam o 

conhecimento advindo da totalidade. A esse respeito, Jaeger (2010) afirma: 

 

embora estejamos cônscios do perigo da generalização e da interpretação do 

anterior pelo posterior, não podemos fugir à convicção de que a ideia 

platônica, produto único e especifico do espírito grego, nos dá a chave para 

interpretar a realidade grega em muitas outras esferas. [...] Não é uma simples 

soma de observações particulares e abstrações metódicas, mas algo que chega 

mais longe, uma interpretação dos fatos particulares a partir de uma imagem 

que lhes dá uma posição e um sentido como partes de um todo (p. 12).  

 

 

De acordo com Jaeger (2010), esta ideia é chamada de orgânica, já que nela 

todos os fatos particulares são considerados componentes de uma totalidade. A ideia do 

ser como construção natural, amadurecida, originária e orgânica, instiga o espírito grego 
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para o entendimento claro das leis da realidade em todos os campos da vida: 

pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte. 

No entanto, até mesmo Platão, sem o uso de generalizações, destaca o uso da 

razão na compreensão do ser na sua totalidade não o limitando à intuição e ao mundo 

das aparências, ―mas a consciência gradual das leis gerais que determinam a essência 

humana. [...] significou a educação do Homem de acordo com a verdadeira forma 

humana, com o seu autentico ser [...], os gregos chegaram por fim, através de um 

esforço continuado, a uma fundamentação, mais segura e mais profunda que a de 

nenhum povo da Terra, do problema da educação‖ (JAEGER, 2010, p. 14).  

O princípio que rege a educação que tem o Homem como ideia, de validade 

universal e normativa, não o Homem ―como ser gregário ou como suposto eu autônomo 

ou, ainda, como eu subjetivo‖ (JAEGER, 2010, p.14), é aquela que o leva a tomar 

consciência das leis gerais que determinam a essência humana. Assim,  

 

 

A geometria euclidiana e a lógica aristotélica são, sem dúvida, fundamento 

permanentes do espírito humano, validos ainda em nossos dias e dos quais 

não é possível prescindir.  Mas até estas formas universalmente válidas, 

independentes do conteúdo concreto da vida histórica, são, se as 

consideramos com um olhar impregnado de sentido histórico, inteiramente 

gregas e não excluem a coexistência de outras formas de intuição de 

pensamento lógico e matemático. Com muito maior razão é isto verdade para 

outras criações do gênio grego mais fortemente moldadas pelo ambiente 

histórico e mais diretamente ligadas à situação do tempo (JAEGER, 2010, p. 

15). 

 

 

 Nesse sentido, ―a matemática e a música gregas, na medida em que as 

conhecemos, distinguem-se igualmente, por esta forma ideal‖ (JAEGER, 2010, p. 12), 

pois o uso da razão demonstra que o pensamento lógico e matemático estava imbricado 

pela reflexão filosófica. Até então, a matemática estava presente apenas com a 

contagem de objetos e do tempo, no cultivo da agricultura e pecuária, na constituição 

das cidades, de artefatos, na confecção de tecidos e nas construções das obras artísticas.  

Entretanto, a tentativa de explicar a origem da natureza e os mitos de cada 

cultura estimulou a evolução e a necessidade da formalização dos conhecimentos 

matemáticos e ―Platão proclama a eminente virtude educativa das matemáticas: nenhum 

objeto de estudo, afirma ele, a possui em tão alto grau, elas servem para despertar o 
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espírito, fazem-no adquirir desembaraço, memória e vivacidade‖ (MARROU, 1990, p. 

122).  

Os primeiros quatro séculos do período helênico (compreendido entre o século 

VI a.C. e o séc. V d.C.) formam um período de realizações significativas da matemática 

grega, e ―as matemáticas produziram neste período [pré-euclidiano], em íntima 

colaboração com a filosofia, o seu próprio progresso" (VASCONCELLOS, 1925, p. 

234). 

No fim do século IV a. C., Pitágoras (569 a.C. a 475 a.C.) é a referência do 

conhecimento e da matemática da Grécia. Ele fundou a Escola Itálica, a qual, 

procurando ―determinar a lei que governa o universo dos fenômenos, atribuía ao 

número a função de regulador do mundo inteiro. O ensino das matemáticas servia, pois 

de base ao ensino filosófico e moral da Escola Pitagórica‖ (VASCONCELLOS, 1925, 

p. 155). 

O movimento dos sofistas e os estudos filosóficos que explicavam a formação 

da natureza investigando quais seriam os elementos materiais e as forças que a definem, 

influenciaram a matemática na Grécia Antiga. Dentre esses estudiosos, Pitágoras 

apresenta a matemática como o conhecimento que esclarece e explica a natureza e 

procura ―determinar a lei que governa o universo dos fenômenos, atribuía ao número a 

função de regulador do mundo inteiro‖ (VASCONCELLOS, 1925, p. 155).  A esse 

respeito, Vasconcellos (1925) afirma que, 

 

por isso, pelo ideal de perfeição que caracteriza as matemáticas, foram estas 

sempre acolhidas com estima singular pelos filósofos mais respeitáveis, 

desde a mais alta antiguidade, por todos aqueles cuja doutrina e costumes 

formam os mais perfeitos. É assim que Tales de Mileto, Pitágoras, 

Demócrito, Anaxágoras, e todos os filósofos das escolas Jônica e Itálica, 

Platão, Senocrátes, Aristóteles, etc., cultivaram as matemáticas, contribuindo 

poderosamente para os progressos que elas fizeram na Grécia. Nas escolas 

desses filósofos, os conhecimentos matemáticos tinham a precedência e 

constituíam a base do saber (p. 18). 

 

 

A pólis era formada por homens livres que decidiam coletivamente as questões 

sociopolíticas.  Essa forma de viver caracterizou uma nova visão de mundo e de 

sociedade, pois as leis deveriam ser lógicas e, nesse sentido, a defesa de um argumento 

dava-se pela demonstração. 
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De acordo com os estudos de Platão
34

, todo cidadão esclarecido deveria saber 

matemática, e ―[ele] excluía das suas lições físicas e metafísicas, aqueles que ignoravam 

a geometria; e, quando o interrogavam sobre as ocupações da divindade, respondia que 

ela geometriza continuamente, isto é, governa o universo por leis geométricas‖ 

(VASCONCELLOS, 1925, p. 18). Muitos textos desse filósofo em forma de diálogos 

utilizam arquétipos e saberes matemáticos, oriundos do contexto do povo grego. 

De outra ótica, os babilônios e os egípcios já utilizavam os conhecimentos 

matemáticos por meio de fórmulas e receitas práticas advindas do mundo empírico, na 

medição de terras, distribuição de bens e objetos, isto é, utilizavam-nos apenas para o 

atendimento das suas necessidades práticas, contagens e medições, e não como uma 

ciência organizada. Pode-se dizer que a matemática desses povos tinha um caráter 

essencialmente prático; não era constituída por um corpo de conhecimentos 

interligados, mas sim por conhecimentos difusos.  

Dentre os manuais matemáticos mais antigos do Egito que se têm notícia 

destacam-se o Papiro de Moscou
35

, com 25 problemas matemáticos e o Papiro Ahmes
36

, 

com 85 problemas matemáticos relacionados com vivências do cotidiano, como preço 

de biscoitos, armazenamento de grãos, alimentação do gado, e quase todos foram 

resolvidos.  

Os egípcios não valorizavam a ordenação dos símbolos que, para os estudos 

científicos assume um papel relevante. Esse sistema de numeração tinha uma aplicação 

estritamente prática, atuava como instrumento nos cálculos que envolviam números 

inteiros.  O sistema fracionário originou-se no antigo Egito, às margens do rio Nilo, por 

                                                 
34

 Platão de Atenas (428-347 a.C.) contribuiu muito para a ciência, fundando a Academia em 380 a.C., 

que agregou vários matemáticos, astrônomos e filósofos importantes. Apesar de dedicar-se pouco a áreas 

particulares da ciência, Platão colaborou de maneira significativa para a filosofia da ciência (PESSOA 

JR., 2010).   

35
 O Papiro de Moscou, escrito em hierático por um escriba desconhecido, em 1850 a.C., mede 

aproximadamente, 8 centímetros de largura por 5 metros de comprimento e contém 25 problemas. 

Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/rhind/moscovo.htm>. Acesso em: 

25 out. 2013.  

36
 Papiro de Ahmes (ou Rhind) e o Papiro de Moscou são os documentos matemáticos antigos mais 

famosos. O Papiro de Ahmes é egípcio, de 1650 a.C., no qual um escriba de nome Ahmes, ensina as 

soluções de 85 problemas de aritmética e geometria. O papiro de Moscou é um pouco mais velho e 

contém a fórmula correta para o cálculo do volume de um tronco de pirâmide. Além disto, o de Ahmes 

notabilizou-se por ter sido seu autor o mais antigo matemático cujo nome a história registrou. Em ambos 

os papiros aparecem problemas que contêm, tímida e disfarçadamente, equações de 1. vº grau. 

Um dos problemas de Ahmes dizia: "Uma quantidade, somada a seus 2/3, mais a metade e mais a sua 

sétima parte perfaz 33. Qual essa quantidade?‖ O Romance das equações algébricas. Disponível em: 

<http://www.andreatini.com.br/rhind.htm>. Acesso em: 23 out. 2013.  

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/rhind/moscovo.htm
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-papiro-de-ahmes-ou-rhind-e-o-papiro-de-moscou.html
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-papiro-de-ahmes-ou-rhind-e-o-papiro-de-moscou.html
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-papiro-de-ahmes-ou-rhind-e-o-papiro-de-moscou.html
http://www.andreatini.com.br/rhind.htm
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volta do ano de 3000 a.C. durante o reinado do faraó Sesóstris. A economia egípcia 

estava assentada principalmente no cultivo de terras e, para que tal modo de produção 

ocorresse de uma forma eficaz, terras cultiváveis eram divididas entre os habitantes. 

Todos os anos, entre os meses de junho a setembro, as águas do rio Nilo subiam muitos 

metros além de seu leito normal e acabavam por inundar uma vasta região circundante, 

sendo necessária a remarcação do terreno não atingido pela enchente (BOYER, 1996). 

O registro da história da matemática já na pré-história apresenta o uso 

rudimentar da medição com marcas em galhos, ranhura em ossos, desenhos em cavernas 

e pedras. Pesquisam revelam que, nesse período histórico, ocorreram as primeiras 

tentativas para quantificar, ou seja, para indicar a unidade obtida, uma pedra era 

colocada em um saquinho (BOYER, 1996). 

Há cerca de 2.300 anos a remarcação dessas terras no Egito era realizada pelos 

agrimensores do Estado, que utilizavam cordas como unidades de medição no processo 

de mensuração. Assim, ―Sesóstris, faraó do Egito, repartiu o solo do Egito entre seus 

habitantes, os mais privilegiados. Se o rio levava qualquer parte do lote de um homem, 

o rei mandava pessoas para examinar, e determinar por medida a extensão exata da 

perda‖ (BOYER, 1996, p. 6).  

O processo de mensuração das terras consistia em estirar cordas e verificar o 

número de vezes que a unidade de medida estava contida no terreno. Havia uma 

unidade de medida assinalada na própria corda, isto é, os mensuradores dividiam a 

corda a ser utilizada, em partes iguais, marcando cada parte com um nó.  As pessoas 

encarregadas da medição esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade 

de medida estava contida nos lados do terreno. Daí, esses medidores serem conhecidos 

como estiradores de cordas (BOYER, 1996). 

Entretanto, dessas medições, na maioria das vezes, não resultavam números 

inteiros de vezes em que as cordas eram estiradas.  Esses resultados diferenciados e nem 

sempre inteiros de vezes influenciou a criação dos números fracionários: 

 

A matemática do Egito Antigo utilizava, para contagem e para medida, 

números, cuja forma se diferenciava da forma dos hieróglifos usados para a 

escrita de palavras. Como os egípcios não podiam empregar apenas números 

inteiros para fazer medidas, desenvolveram o uso de frações com numerador 

igual a 1. Fixando-se o numerador 1, eles podiam trabalhar com medidas de 

uma forma prática, considerando frações como representações de pedaços de 

um inteiro (BOYER, 2003, s.p).  
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Seguindo essa lógica, uma das representações fracionárias pode ser notada no 

olho de Hórus37. Conforme Sanches (2010): 

 

Para os antigos egípcios, o olho do deus Hórus era considerado um amuleto, 

usado para proteger os barcos em suas viagens e pintado nas tumbas para que 

se pudesse enxergar na vida após a morte, de acordo com a crença desse 

povo. Cada uma de suas partes estava em correspondência com uma fração 

de numerador 1, compondo as ―frações do olho de Hórus‖. Acredita-se que 

essas frações estivessem associadas a frações da unidade de medida de 

capacidade de grãos, pães e cerveja, conhecida como Hekat (p. 183-184).  

 

Essa visão sobre o conhecimento tornou-se insustentável e, em uma atmosfera 

de racionalismo vinculada ao crescente desenvolvimento em todas as ciências, o homem 

não mais aceitava a realidade sem o crivo da justificação, do questionamento dos 

motivos e da arkhé do mundo e das coisas.  

Uma situação interessante dessa limitação às necessidades práticas pode ser 

verificada na utilização e aceitação do Teorema de Pitágoras, já conhecido e utilizado 

pelos mesopotâmios para a comprovação da sua veracidade na relação entre o 

prenunciado e o observado em atividades do cotidiano.  Eles desconheciam as 

atividades que explicavam e justificavam o resultado e não notavam a diferença entre as 

resoluções exatas e resoluções aproximadas, importando-se apenas com as aplicações, e 

não com o avanço teórico. 

Os gregos estruturaram o raciocínio lógico do Teorema de Pitágoras utilizando 

uma fórmula geral e propuseram uma investigação teórica verdadeira, explicitando e 

revelando o motivo da sua existência, utilizando a atividade demonstrativa38, por 

                                                 
37

 Hórus, na mitologia do Antigo Egito, era considerado o deus do céu e era representado com o corpo 

humano na cabeça de um falcão (animal sagrado entre o povo egípcio). 

38
 Uma das demonstrações baseia-se na proporcionalidade dos lados de dois triângulos semelhantes, isto 

é, que a razão entre quaisquer dois lados correspondentes de triângulos semelhantes é a mesma, 

independentemente do tamanho dos triângulos. Sendo ABC um triângulo retângulo, com o ângulo reto 

localizado em C. Desenha-se a altura com origem no ponto C, e chama-se H sua intersecção com o lado 

AB. O ponto H divide o comprimento da hipotenusa, c, nas partes d e e. O novo triângulo, ACH, é 

semelhante ao triângulo ABC, pois ambos têm um ângulo reto, e eles compartilham o ângulo em A, 

significando que o terceiro ângulo é o mesmo em ambos os triângulos também, 
14

 marcado como θ na 

figura. Seguindo-se um raciocínio parecido, percebe-se que o triângulo CBH também é semelhante à 

ABC. A semelhança dos triângulos leva à igualdade das razões dos lados correspondentes: 

O primeiro resultado é igual ao cosseno de cada ângulo θ e o segundo resultado é igual 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semelhan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o_%28matem%C3%A1tica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altura_%28geometria%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras#cite_note-14
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosseno
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exemplo, por que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da 

hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos?  

Para Aristóteles (2009), há dois níveis de conhecimento: a constatação ou o 

empírico, e o conhecimento ou a justificativa.  Por exemplo, o fogo queima, e busca-se 

a resposta à pergunta: Por que queima? O conhecimento inicia com a verificação 

empírica para chegar ao conhecimento, isto é, ao por que da coisa.  

Nessa perspectiva, Sócrates não aceita explicações de pessoas que valorizam 

saberes superficiais e práticos preocupados em somente resolver uma questão do 

momento, e para isso, ele dedica-se a um novo saber, a anthropíne Sophía. Por meio 

dessa sabedoria, Sócrates propõe uma busca do saber verdadeiro e da essência das 

coisas, dos fenômenos e do mundo, o que se dá pela constante interrogação, ir além do 

mundo das experiências, do imediatismo e do utilitarismo.  

Dessa forma a alma liberta-se dos estereótipos, erros e preconceitos, valoriza o 

inteligível e busca então a areté, a excelência da vida humana, uma alma que pensa e 

questiona e, sobretudo, aprende. Nessa discussão, Marrou (1990) destaca o lógos: 

 

Mas as matemáticas não servem [...] só como modelo de um método em 

particular; são levadas em conta, de modo muito geral, para ilustrar qualquer 

tipo de saber que Sócrates se propõe como objetivo. Este saber tem em comum 

com as perceptíveis pelos sentidos e que representam o que se investiga, não 

está de per si encravado dentro do campo do perceptível. Só o espírito pode 

captá-lo, e o órgão que o capta é o lógos (p. 709). 

 

 

 

A instrumentalidade direcionada para atender às experiências práticas do 

cotidiano, não mais satisfazia as exigências platônicas. Mesmo considerando que os 

números e/ou a matemática estão presentes em todas as áreas da vida humana, havia 

uma grande preocupação com os estudos que fossem além dessa natureza. Para entender 

a arkhé desse conhecimento há necessidade de se pensar nas atividades investigativas e 

argumentativas. Vale lembrar que essa crítica de Platão objetiva o ―conhecimento da 

                                                                                                                                               

ao seno. Estas relações podem ser escritas como: Somando estas duas 

igualdades, obtém-se  

que, rearranjada, é o teorema de Pitágoras:  (ROSA, 2011). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrado_%28aritm%C3%A9tica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seno
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unidade é uma das coisas que conduzem e voltam a alma rumo a contemplação do ser‖ 

(PLATÃO, 1993, 525b).   

Platão, portanto, defende a existência de uma ciência primeira que não 

necessita do mundo empírico.  Em seus estudos sobre a matemática, há a 

preponderância da independência da experiência sensível ou até mesmo da linguagem, 

considerando que um conhecimento não se justifica pela sua aplicabilidade ou pela sua 

utilização na resolução de questões imediatas. Tal relação é perpassada pela autonomia 

e pela liberdade, pois o espírito é livre para a busca do que é verdadeiro. Assim,  

 

com os geômetras gregos, no segundo período, a cultura das matemáticas foi 

levada progressivamente às mais altas abstrações, sendo notabilíssimo o 

magnífico trabalho realizado pelos antigos gregos, especialmente durante o 

período da Primeira Escola de Alexandria (cerca de 300 a 30 a.C.). É a época 

clássica das matemáticas gregas, em que, entrando no domínio da pura 

lógica, a dedução trabalhada sobre os conceitos lentamente elaborados nas 

idades anteriores. Aparecem então as primeiras vistas teóricas sobre a 

natureza e a representação geométrica dos astros; mas é, principalmente, com 

as noções derivadas da consideração das quantidades irracionais, conceito 

inteiramente novo na evolução das matemáticas, que os gregos fizeram 

progredir a sua geometria, abrindo um largo caminho para o desenvolvimento 

que esta ciência atingiu na antiga Grécia. Pertencem a este período, os mais 

ilustres matemáticos da antiguidade: Euclides, Arquimedes e Apolônio (3.º 

séc. a.C.), cujos trabalhos marcam a época mais brilhante da geometria 

antiga; Hiparco, o mais eminente dos astrônomos gregos (2.º séc. a.C.), a 

quem Ptolemeu, o célebre autor do Almagesto (2.º séc. a.C.), se devem os 

fundamentos da trigonometria; Diófano (4.º séc. a.C.), que criou a álgebra 

(VASCONCELLOS, 1925, p. 22).  

  

 

 

E nessa ambiência primada pelo uso da razão, pela primeira vez na matemática, 

depois em outros campos do conhecimento, o homem começou a formular questões 

fundantes como, por exemplo, ―Por que os ângulos da base de um triângulo isósceles 

são iguais?‖ e ―Por que o diâmetro de um círculo divide esse círculo ao meio?‖ (EVES, 

2011, p. 94).  

Os procedimentos práticos baseados, na maioria das vezes, pela intuição e pela 

repetição de métodos conseguiam resolver uma situação da experiência cotidiana, mas 

não davam mais conta de responder a indagações mais científicas vinculadas às 

investigações na forma de por quê. E, nesse ínterim, algumas experiências envolvendo 

as demonstrações foram se organizando e caracterizando o método dedutivo na 
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matemática, aliado ao fato de que entre os gregos já havia uma intensa valorização pela 

clareza e pela elaboração de argumentos consistentes.  

A civilização grega nos séculos VI e V a.C. já impunha na matemática um 

caráter científico e sistematizado, mas a considerava como ciência e suas implicações 

aconteciam no campo da abstração, no encadeamento lógico das proposições e nas 

analogias.   

Por isso, pode-se afirmar que o povo grego descobriu na matemática uma 

possibilidade de trabalhar o conhecimento para compreender de forma racional as 

questões relacionadas com a origem e a essência do mundo. Tal matemática não seria a 

matemática prática encontrada no Egito, mas uma matemática que ajudasse a ―encontrar 

a ordem no caos, a ordenar as ideias em sequências lógicas, a encontrar os princípios 

fundamentais, ou seja, uma matemática racional (STRUIK, 1992).  

A utilização de axiomas
39

 cooperou com a sistematização teórica da 

matemática, sendo o fundamento de qualquer organização do pensamento, mas para 

isso, deveriam ser coerentes e não contraditórios. Tais problemas foram investigados 

pelos gregos pelo método axiomático-dedutivo – o que se deve a Tales de Mileto (640- 

564 a.C.) –, que consistia em formular certas conjecturas e, com base nelas, por meio de 

uma análise lógica e tentativa de chegar ao resultado, obtinha conjecturas mais gerais. 

As experiências com o método de investigação foram se consubstanciando e se 

impondo e o caráter dedutivo
40

, característica fundamental da matemática, tornou-se o 

principal objeto de estudo.  

Platão (2003) discute em sua obra – Mênon – o método que faz uso de 

hipóteses. No diálogo, o escravo Mênon quer saber se a virtude é coisa que pode ser 

ensinada, mas antes de saber o que ela é em si mesma. Com o propósito de responder a 

                                                 
39

 A palavra axioma origina-se da grega axios, e significa: é digno ou válido. Em muitas situações, 

axioma significa postulado, lei ou princípio. Dessa forma, um contexto axiomático definem uma 

determinada teoria e que constituem as verdades mais simples a partir das quais se demonstram os novos 

resultados dessa teoria. O uso de axiomas na matemática teve origem na Grécia, em torno do século V 

a.C., e representa um passo fundamental para o estabelecimento da matemática (SILVA, 2014). 

40
 O método dedutivo é um método científico que considera que a conclusão está subentendida nas 

proposições. Dessa forma, pressupõe que as conclusões partem dessas preposições: se o raciocínio 

dedutivo for válido e as proposições forem verdadeiras, a conclusão não pode ser mais nada senão 

verdadeira (SILVA, 2014).  
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Mênon, Sócrates utiliza-se do método hipotético, questionando um matemático se é 

possível, dada uma área, inscrevê-la como triângulo em um círculo: 

 

Ora, Mênon, se eu comandasse não somente a mim, mas também a ti, não 

examinaríamos antecipadamente se a virtude é coisa que se ensina ou que não 

se ensina, antes de primeiro ter procurado o que ela é, em si mesma. Mas, já 

que tu não tratas de comandar-te a ti mesmo, para que sejas livre, enquanto a 

mim tratas de comandar e comandas, ceder-te-ei ―, pois que se pode fazer? 

Parece então que é preciso examinar que tipo de coisa é aquilo que não 

sabemos ainda o que é. Se mais não fizeres, então, pelo Menos relaxa um 

pouco o comando sobre mim e consente que se examine a partir de uma 

hipótese se ela é coisa que se ensina ou se é como quer que seja.  Por "a partir 

de uma hipótese" quero dizer a maneira como os geômetras frequentemente 

conduzem suas investigações.  Quando alguém lhes pergunta, por exemplo, 

sobre uma superfície, se é possível esta superfície aqui ser inscrita como 

triângulo neste círculo aqui, um geômetra diria: Ainda não sei se isso é assim, 

mas creio ter para essa questão como que uma hipótese útil, qual seja: se esta 

superfície for tal que, aplicando-a alguém sobre uma dada linha do círculo, 

ela fique em falta de uma superfície tal como for aquela que foi aplicada, 

parece-me resultar uma certa consequência, e, por outro lado, outra 

consequência, se é impossível que a superfície seja passível disso. Fazendo 

então uma hipótese, estou disposto a dizer-te o que resulta a propósito de sua 

inscrição no círculo: se é impossível ou não (PLATÃO, 2003, 86 d-87b). 

 

No exemplo do conteúdo geométrico o objeto que deu a origem a investigação 

é a conjectura ―se é possível esta superfície aqui ser inscrita como triângulo neste 

círculo aqui‖, e a hipótese é a seguinte afirmação: ―se esta superfície for tal que, 

aplicando-a alguém sobre uma dada linha do círculo, ela fique em falta de uma 

superfície tal como for aquela que foi aplicada‖ (PLATÃO, 2003, 87a).   

Não importa saber a qual problema matemático Platão está se referindo, pois 

ele se preocupa com o tratamento das hipóteses na resolução da questão inicial: a 

virtude é coisa que pode ser ensinada? Com esse, ao pegar emprestado o método 

hipotético dos geômetras, Platão (2003) apresenta como se resolve o problema: chama a 

atenção que, primeiramente, é preciso compreender o objeto em estudo para, depois, 

formular hipóteses, cujo esquema seria: se tais condições se apresentam, o resultado 

será este, e, em tais outras condições, será aquele. As hipóteses apresentam-se como 

possibilidades de resolver a questão proposta levando-se em conta a validação ou não 

das conjecturas com base na dedução de suas implicações no contexto.  

Estabelecer conjecturas relaciona-se com o conhecimento de todas as 

possibilidades de variáveis da situação-problema para análise, levantamento de dados e 

do caráter investigativo para chegar a uma determinada resposta. Quando há uma 
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situação-problema, é necessário que o aluno tenha capacidade de abstração, com o 

intuito de entender a lógica que articula e os conhecimentos matemáticos que estão 

imbricados nessa situação-problema. Ao estabelecer conjecturas alia-se a uma atividade 

investigativa, à validação dessas hipóteses com base na investigação. A matemática 

assume, então, o seu caráter argumentativo.  

O objeto de investigação é a seguinte proposição: ―a virtude é coisa que se 

ensina ou não‖. E a hipótese é a conjectura de que ―a virtude é ciência‖. Sócrates aponta 

para a equivalência da hipótese com a proposição inicial (PLATÃO, 2003, 87b5-c10), 

mostrando também que essa equivalência é considerada ―evidente para todo o mundo‖ 

(PLATÃO, 2003, 87b5-c10): 

 

Assim também, sobre a virtude, já que não sabemos nós o que é nem como é, 

façamos uma hipótese e examinemos se é coisa que se ensina ou que não se 

ensina, dizendo o seguinte: se for que tipo de coisa, entre as que se referem à 

alma, será a virtude coisa que se ensina, ou coisa que não se ensina? Em 

primeiro lugar, se ela é um tipo de coisa diferente do tipo de coisa que é a 

ciência, é, ou não, coisa que se ensina, ou, como dizíamos há pouco, coisa 

que pode ser rememorada?  Que não nos importe absolutamente que nome 

utilizemos, mas sim: é coisa que se ensina?  Ou melhor: não é evidente para 

todo o mundo que nada se ensina ao homem a não ser a ciência?  

MEN. Parece-me que sim.   

SO.  E se é uma ciência, a virtude, é evidente que pode ser ensinada.  

MEN. Como não seria?  

SO. Dessa questão, vejo, desvencilhamo-nos depressa: se for uma coisa desse 

tipo [sc. ciência], é coisa que se ensina, se for de outro tipo, não.  

MEN. Perfeitamente (PLATÃO, 2003, 87b5-c10). 

 

 

Platão (2003) defende que os matemáticos, além de assumirem a existência do 

par e do ímpar e das diferentes formas e dos diversos ângulos, devem, antes de tudo, 

provar essa existência e definir o objeto em estudo. Nessa discussão, as hipóteses 

tornam-se conjecturas conhecidas e evidentes para todos e serviriam de princípios ao 

estudo da geometria e da matemática. Partindo desse pressuposto, é necessário que 

aqueles que estudam a matemática, na elaboração de suas hipóteses, utilizem imagens, 

diagramas e esboços sobre as realidades sensíveis para compreender o mundo das 

ideias. E, por isso, Platão (2003) salienta a necessidade de os matemáticos utilizarem a 

razão para explicar as hipóteses. 

As atividades investigativas, a validação e a justificativa de hipóteses, 

possibilitam o conhecimento, ou seja, quem detém uma ciência consegue, no seu 

estudo, estabelecer analogias e ligações causais entre as hipóteses de que parte. Para 
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Platão (2003), a disposição do ―raciocínio causal‖ poderia tornar a opinião verdadeira 

para que ela seja assimilada ao conhecimento.  

 

Mas a que propósito digo essas coisas?  A propósito das opiniões que são 

verdadeiras. Pois também as opiniões que são verdadeiras, por tanto tempo 

quanto permaneçam, são uma bela coisa e produzem todos os bens.  Só que 

não se dispõe há ficar muito tempo, mas fogem da alma do homem, de modo 

que não são de muito valor, até que alguém as encadeie por um cálculo de 

causa. E isso, amigo Mênon, é a reminiscência, como foi acordado entre nós 

nas coisas ditas anteriormente. E quando são encadeadas, em primeiro lugar, 

tornam-se ciências, em segundo lugar estáveis. E é por isso que a ciência é de 

mais valor que a opinião correta, e é pelo encadeamento que a ciência difere 

da opinião correta (PLATÃO, 2003, 97e – 98a). 

 

 

O conhecimento é considerado então como uma ―perfeição da opinião 

verdadeira‖, obtido após uma eficiente justificação ou de um correto raciocínio causal 

em relação ao objeto em estudo. De acordo com Platão (2003), o conhecimento está 

intimamente relacionado com o fato de saber o que é uma coisa, de compreender as suas 

propriedades fundamentais:  

 

Pelo menos, há um ponto que, creio, ninguém contestará: além dos métodos 

que acabamos de examinar, existe outro, que procura apreender 

cientificamente a essência de cada coisa. As demais artes ocupam-se apenas 

dos desejos dos homens e dos seus gostos e estão voltadas por inteiro para a 

produção e a fabricação ou a conservação dos objetos naturais e artificiais. 

Quanto aos que fazem parte da exceção e que, como dissemos, apreendem 

algo da essência, a geometria e as artes que lhe são afins, vemos que só 

conhecem o Ser por sonhos e que lhes será impossível ter dele uma visão real 

enquanto considerarem intangíveis as hipóteses que não os tocam, pois que 

vêem-se impossibilitados de explicar o motivo. Na verdade, quando se toma 

por princípio algo que não se conhece e as conclusões e as proposições 

intermediárias se compõem de elementos desconhecidos, poderá semelhante 

raciocínio se tornar uma ciência? (PLATÃO, 2003, 533b-c) 

 

 

Isso influencia Platão no entendimento de que todos os objetos e seres que 

existem possuem uma essência que é determinante daquela forma específica de ser.  

Além das aparências e do mundo sensível, existe uma essência em cada objeto, e essa 

essência determina o que o objeto é. Diante dessas questões, a matemática é a maneira 

mais simples de conhecer as formas e a essência dos objetos. 

Pode-se afirmar que a matemática, na época de Platão, alcançou um relevante 

progresso nas elaborações abstratas, indo além das experiências empíricas ou da mera 
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aplicação imediata, e ―[Platão] recebe dos sofistas, na medida em que ocupava destes 

problemas, o alto apreço em que tinham das matemáticas, mas ao contrário deles não 

acha que o verdadeiro valor resida na aplicação prática‖ (JAEGER, 2010, p. 898). Outra 

característica desse progresso relaciona-se com o método de investigação utilizado pelo 

filósofo no conhecimento das verdades.  

Nessa época, por volta do século V a. C, Platão com uma excelente formação 

matemática, fundou a Academia, um centro de estudos destinado à investigação 

filosófica e formado por intelectuais com interesses comuns que discutiam vários temas, 

que iam das ciências abstratas, como a matemática, às questões mais concretas, como 

política e ética. A ―academia tem uma sólida estrutura institucional: ela não se apresenta 

como uma empresa comercial, mas na forma de uma confraria, de uma seita, cujos 

membros se acham estreitamente unidos pela amizade‖ (JAEGER, 2010, p. 112). 

Platão faz uso de exemplos matemáticos nos seus textos filosóficos que faziam 

parte da ambiência do povo grego, pois a ciência exata é o ―primeiro gênero acessível 

de conhecimento verdadeiro, iniciação direta à alta cultura filosófica, a qual se estriba, 

como o sabemos, na busca da Verdade racional‖ (JAEGER, 2010, p. 125).  

Para Platão (1993), a matemática é o único meio capaz de fundamentar os 

demais estudos e ciências. No livro VII de A República, descreve o plano de formação 

ideal para os futuros governantes da pólis, que era composto por dez anos de 

matemática  números, geometria, estereometria
41

, astronomia matemática e harmonia 

 cinco anos de dialética; quinze anos de experiência prática. Portanto,  

 

tornando-se as coisas literalmente, pareceria que Platão queria dividir tais 

estudos em três ciclos de três anos: dos dez aos treze, estudos literários; dos 

treze aos dezesseis, estudos musicais; e, por fim, as matemáticas: solução esta 

que mais de um moderno professor de ciências não acharia tão má! Mas 

talvez se trate, sobretudo, de prevalência: assim como a ginástica não cessa 

de ser praticada, desde a primeira infância até a idade adulta, o estudo das 

matemáticas, iniciadas nas escolas primárias, deve indubitavelmente 

prolongar-se, sem interrupção, ainda que no final possa ocupar um lugar 

preponderante no emprego do tempo desta minoria de brilhantes alunos 

reconhecidos aptos a tirarem proveito dele (JAEGER, 2010, p. 125). 

 

                                                 
41

 Estereometria provém do grego: ¨stereos + metron + ia e significa a parte da geometria que estuda a 

medida dos sólidos (ABBAGNANO, 2007). 
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 O ensino da matemática e da dialética e as discussões sobre o bem aconteciam 

simultaneamente, ora conduzidas pelas aulas, ora pelas discussões e debates entre 

professores e alunos. Nessas aulas, buscando a formação ideal, enfatizavam-se a 

reflexão, a abstração dos conteúdos. Outra questão refere-se ao papel que a matemática 

exercia na contemplação da essência (PLATÃO, 1993, 524d), possibilitando a 

contemplação mais nítida das essências.  

Nesse sentido, Platão organiza o ensino levando em conta a valorização das 

matemáticas, e 

 

introduz, de modo bastante inesperado, uma terceira ordem de estudos, ou, 

pelo menos, amplia-lhe o papel em tal medida que o edifício inteiro da 

educação se vê assim renovado: trata-se das matemáticas. Elas não são, para 

ele, como o eram para os seus antecessores (Hípias, por exemplo), um campo 

reservado ao grau superior de ensino: deve encontrar em todos os níveis, 

começando pelo elementar (JAEGER, 2010, p. 120). 

 

 

O mundo sensível é formado por objetos e suas imagens, sendo presidido pelo 

sol, ao passo que o mundo inteligível é presidido pela ideia do Bem. A linha e a 

comparação entre o sol e o Bem determinam uma classificação, mas a alegoria da 

caverna e o currículo matemático apontam uma considerável continuidade.  

O final do livro VI (509d-513e) Platão (1993) apresenta uma analogia, a linha 

dividida. Sócrates pede que Glauco pegue uma linha e que a corte em duas partes 

desiguais. A primeira parte representa o mundo das aparências, e a segunda, o mundo 

do inteligível, e, novamente, solicita que corte cada uma dessas partes em mais duas, 

seguindo a mesma proporção. Sócrates mostra o mundo das aparências dividido em 

dois: a) imagens (eikónos), quer dizer sombras (skiâs) e aparições (phantásmata) 

produzidas nas superfícies; b) aquilo de que são imagens, isto é, os seres vivos (zṓon)
42

 

que nos rodeiam, tudo que é plantado (phyteutón) e as espécies que são produzidas pela 

arte Askeuastón) ( PLATÃO, 1993, 509d-513e).   

Nessa linha, é estabelecida a seguinte proporção: a+b: c+d:: a:b::c:d. E elas 

corresponde às ―quatro operações da alma: a inteligência, a que se encontra no primeiro 

plano: o pensamento, a segunda: a fé, a terceira: e a conjectura, a última‖ (PLATÃO, 

                                                 
42

 Zṓon significa ―ser vivo, animal, figura de um homem ou de animal representada num quadro‖ 

(COÊLHO, 2004, p. 24). 
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1993, p. 778, 511d). Essa relação exata representa para os gregos ―o mais belo e o que 

se dá, a si mesmo e aos termos que une, a unidade mais completa. E isto é a progressão 

que o realiza naturalmente da maneira mais bela‖ (PLATÃO, 1993, p. 1135, 32c), assim 

explicitada:  

 

aprende então o que eu quero dizer com o outro segmento do inteligível, 

daquele que o raciocínio atinge pelo poder da dialética, fazendo das hipóteses 

não princípios, mas hipótese de fato, uma espécie de degraus e pontos de 

apoio, para ir até àquilo que não admite hipóteses, que é o principio de tudo, 

atingido o qual desce, fixando em todas as consequencias que daí decorrem, 

até chegar à conclusão, sem se servir de nada de qualquer dado sensível, mas 

passando das ideias umas às outras, e terminando em ideias (p. 312).  

 

 

Essa analogia pode permitir a compreensão da proporção
43

 em que a fórmula 

utilizada nos exercícios é a/b= c/d. O primeiro termo apresenta uma relação com o 

segundo, assim como o terceiro termo se relaciona com o quarto. Portanto, proporção é 

a igualdade entre razões, e quando essas razões são iguais, diz-se que são proporcionais. 

Por exemplo, ao afirmar que uma janela tem de altura 4/6 de uma porta estabelece-se 

uma proporção. 

O entendimento dessa relação permite diversas interlocuções na totalidade no 

mundo do inteligível. A teoria das proporções assume uma importância considerável 

para as obras de Platão e para a filosofia. Sobremaneira, Platão (1993) compreende as 

propriedades dessa teoria e as aplica com rigor em suas reflexões filosóficas. A bondade 

e a beleza estavam presentes na sua matemática em uma totalidade, e, utilizando-se essa 

característica, o estudo de Platão (1993) permitiu uma compreensão matemática maior 

do universo e dos fenômenos por meio do pensamento puro e racional. Em um 

momento, Sócrates dá a entender que o mundo das aparências terminou por ficar 

separado segundo o critério de verdade e não verdade, como afirma Jaeger (2010):  

 

                                                 
43

 A palavra proporção origina-se do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma 

grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões.  

(ROSA, 2011). 
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todo o interesse do filósofo pelos testemunhos verbais gira em torno do 

problema de saber se são verdadeiros ou falsos. Da sua verdade depende não 

só o valor educativo da palavra, mas também o seu valor de conhecimento. É 

por isso que Platão considera tanto mais paradoxal a tese de que a educação 

não começa pela verdade, mas sim pela ―mentira‖ [...] a educação parte da 

fase mais primitiva e maleável da evolução do Homem (p. 768). 

 

 

Platão classifica o mundo inteligível tendo como base dois aspectos mentais 

(pathemata) ou ao que se podem chamar formas de conhecimento. Ele identifica um 

desses (noesis
44

) com o uso da dialética e ilustra o outro (diánoia
45

) pela referência às 

matemáticas ―geometria e suas artes irmãs‖ (PLATÃO, 1993, 511b1-2). Platão opera 

dois contrastes entre a diánoia e noesis: 

a)  a diánoia é forçada a estudar seus objetos procedendo de uma hipótese 

rumo a um final, mas a noesis estuda os seus objetos procedendo de uma hipótese para 

um inicio (princípio) não hipotético. 

b)  a diánoia usa coisas sensíveis como imagens, mas a noesis não faz uso das 

imagens e procede, pelo curso das Formas, por uma via sistemática (PLATÃO, 1993).  

Nessa classificação, Platão (1993) utiliza duas características da matemática 

que se associam particularmente com a geometria: o uso de desenhos e de esquemas em 

explicações e a derivação de premissas com base em conjecturas iniciais. Desenhos e 

esquemas favorecem a compreensão das etapas da construção dos conceitos 

matemáticos, por isso, os alunos utilizavam esses procedimentos para chegar à 

abstração, à forma pura dos conceitos: 

  

Aprende então o que quero dizer como outro segmento do inteligível, daquele 

que o raciocínio atinge pelo poder da dialética, fazendo das hipóteses não 

princípios, mas hipótese de fato, uma espécie de degraus e de pontos de 

apoio, para ir até àquilo que não admite hipóteses, que é o princípio de tudo, 

atingido o qual desce, fixando-se em todas as conseqüências que daí 

decorrem, até chegar à conclusão, sem se servir em nada de qualquer dado 

sensível, mas passando das idéias umas às outras, e terminando em idéias 

(PLATÃO, 1993: 312).  

 

 

                                                 
44

 Nóesis, s.f., significa ―ato ou faculdade de compreender, de conhecer, de pensar, de intuir 

intelectualmente uma coisa, intelecção pura‖ (COÊLHO, 2004, p. 16). 

45
 A palavra grega diánoia significa ―inteligência, pensamento, reflexão, plano, projeto, intenção, sentido 

de um texto‖ (COÊLHO, 2004, p. 7). 
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Para Platão (193) há diferentes correspondências, no que se relaciona com o 

mundo do sensível – animais, plantas, objetos produzidos pelos homens – e suas 

imagens – sombras e reflexos.  Por isso, de acordo com o filósofo, o conhecimento 

matemático advém não apenas de argumentos das imagens ou formas geométricas, mas 

da elaboração das hipóteses e possibilidades de resolução de um problema: 

 

– De outro lado, examina também como deve ser cortado o segmento do 

inteligível. 

– Como? 

–Da seguinte maneira: numa parte deste segmento, a alma, usando como 

imagens as coisas que anteriormente eram imitadas, é forçada a procurar a 

partir de hipóteses, caminhando na direção não do princípio, mas do fim; na 

outra parte do segmento, porém, caminha da hipótese ao princípio livre de 

hipóteses, sem servir-se de imagens como no outro caso e realiza seu 

percurso só através das próprias formas (PLATÃO, 1993, 510 b4-b9). 

 

 

Os estudiosos da geometria constroem imagens matemáticas como os artesões 

produzem os seus objetos para, em seguida, com essas imagens, realizarem inferências e 

deduções. A característica principal da segunda parte do mundo do inteligível, ao 

contrário da anterior, é a ausência de imagens nas ações de compreender o objeto em 

estudo, com base na conjectura, em busca do saber, a arkhé, que motivou a elaboração 

de uma determinada hipótese, aquilo sem o que não poderia haver qualquer hipótese. 

Portanto, o que diferencia as duas partes do mundo do inteligível implica modos de 

chegar ao conhecimento. No entanto, essa ciência inteirinha só é cultivada por amor do 

conhecimento (PLATÃO, 1993, 527 a6-b1).   

Ademais, a matemática desempenha uma função importante na explicação dos 

fenômenos, e, consequentemente, o aspecto organizador do mundo passa a ser o lógos, e 

que na prática é uma proporção matemática. Por isso, ao afirmar que a matemática se 

faz pelo trabalho contínuo de argumentação, Platão (1993) valoriza a elaboração de 

hipóteses: 

 

Isso fica mais claro olhando-se para o que o Sócrates tem a dizer sobre a 

hipótese dos matemáticos, que, de acordo com ele, admitem o impar e o par, 

os números e os três tipos de ângulos (agudo, reto e obtuso) e tudo quanto se 

lhe assemelha no terreno especial de cada ciência (methodos); e, uma vez 

apresentadas essas hipóteses como conhecidas de todos, não se sentem na 

obrigação de justificá-las, nem perante eles mesmos, nem perante os outros, 

por considerarem-nas evidentes para todo o mundo. Partindo desse ponto, 
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prosseguem em sua exposição até chegarem, com máxima coerência, à 

conclusão que tinham em mira desde o começo (PLATÃO, 1993, 510c3-d3). 

 

 

É comum a apresentação dos conceitos matemáticos sem a preocupação em 

demonstrar o significado dos resultados, não havendo a discussão das respostas, mas a 

acomodação e a aceitação, já que esses conceitos são dados como absolutos e aceitos 

como resultado de estudos de várias gerações. Assim, alunos utilizam e aplicam 

conceitos matemáticos sem entender sua lógica, mas visando apenas alcançar a resposta 

de determinado exercício.  

Nas aulas de matemáticas quando o aluno estabelece conjecturas e analogias, 

testa diversas possibilidades de resolução com a formulação de hipóteses. Essas 

atividades para Platão (1993) valorizam a argumentação sobre os números, a 

investigação e conhecimento da realidade valendo-se da elaboração de várias 

conjecturas. Assim, 

 

[o argumento dialético] trabalha com o emprego de hipóteses, não como 

princípios; porém, hipóteses de verdade, isto é, ponto de apoio e trampolim 

para alcançar o fundamento primitivo das coisas, que transcende a todas as 

hipóteses. Alcançando esse principio juntamente com tudo o que se lhe 

relaciona, desce à última conclusão, sem nunca se utilizar dos dados 

sensíveis, porém, passando sempre de uma ideia para outra, até terminar 

numa ideia (PLATÃO, 1993, 511b5-c2). 

 

 

A elaboração de várias hipóteses, a argumentação utilizada, com o intuito de 

validar uma ou outra e refutar as demais, simbolizam atividades matemáticas de busca 

da origem das coisas e de compreender o porquê de uma variável. E todo esse trabalho 

acontece no mundo das ideias, na capacidade de abstrair e compreender o conhecimento 

matemático. A esse respeito, Platão (1993) afirma que: 

 

Geometria e ciências correlatas [...] a respeito do ser o que fazem é sonhar, 

sem que [...] consigam contemplá-lo, por só recorrerem a hipóteses, em que 

não tocam por não saberem fundamentá-las. Ora quando o principio é feito 

de não sei o que, e o meio e o fim da mesma coisa, que não se sabe bem o 

que seja, de que modo foi concebido desse jeito chegará a constituir alguma 

ciência (533b-c). 
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Portanto, Platão (1993) evidencia que todas as verdades matemáticas devem 

ser testadas e compreendidas, explorando o porquê do resultado, das regras e fórmulas. 

Para isso, utiliza uma investigação e uma manipulação dos dados da realidade, do 

mundo do sensível, a elaboração de suposições, para compreender o mundo do 

inteligível e das abstrações: 

 

e, noto agora, depois de ter falado da ciência dos números, quanto ela é bela e 

útil em muitos aspectos, ao nosso propósito, contanto que seja estudada por 

amor ao saber, e não para comerciar. Glauco — O que tanto admiras nela?  

Sócrates — O poder, de que acabo de falar, de dar à alma um vigoroso 

impulso para elevá-la à região superior e fazê-la raciocinar sobre os números 

em si, sem jamais admitir que se introduzam nos seus raciocínios números 

visíveis e palpáveis (PLATÃO, 1993, 525d). 

 

 

Na verdade, a matemática necessita analisar as conjecturas elaboradas, 

justificando e testando todas as hipóteses na tentativa de responder às questões, como 

por exemplo, ―o que é um número?‖, ―o que pode ser considerado um ângulo?‖, ―por 

que dois é um número par?‖. Responder a essas questões subentendem elaborar 

argumentos, pensar e questionar a realidade e, consequentemente, formular e elaborar 

conceitos matemáticos.   

O aluno deve passar da submissão da hipótese para o desenvolvimento 

matemático à indagação sobre essa hipótese, isto é, argumentar sobre o mundo sensível 

e, logo após, argumentar sobre o mundo inteligível. A matemática pensa o mundo do 

sensível para chegar às abstrações, à formulação de teorias.  Além disso, Platão (1993) 

zela pelo caráter de beleza e da verdade matemática, por exemplo, ao dar uma soma de 

números pares, para ele, é bom que a reposta também seja um número par: 

  

que te parece, Glauco, se alguém lhes perguntasse: a que números vos referi, 

varões admiráveis, para serem unidades, tal como as concebeis, todas elas 

iguais, sem a mínima diferença privadas de partes? Como achas que 

responderiam? A meu parecer diriam que se referem a números que só 

podem ser apreendidos pelo pensamento e impossíveis de ser manipulados de 

outra forma (525d8-526a7) 

 

 

Para Platão (1993) limitar os conhecimentos da matemática, seja da geometria 

ou da astronomia, ao mundo da prática ou das situações do cotidiano seria uma atitude 
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desvirtuosa, pois a matemática está além das experiências práticas e não se justifica pela 

aplicação imediata e simplesmente como meio de resolver alguma situação do 

cotidiano:   

 

pois bem! Entende o que eu digo da outra parte do inteligível, aquela que o 

lógos toca pela potência da dialética, considerando as hipóteses não como 

princípios, mas realmente como hipóteses, como degraus e pontos de apoio, 

para chegar ao que é livre de hipóteses, princípio de tudo. Num movimento 

inverso, por sua vez, presa a tudo que depende desse princípio, vai descendo 

na direção do fim e, sem servir-se de nada que seja sensível, mas apenas das 

próprias formas, por meio delas e por causa delas, acaba por chegar às formas 

(PLATÃO, 1993, 511 b3 – b7). 

 

 

Platão (1993) não desvalorizando o pensamento sobre o objeto em estudo e 

nem a utilização da aparência astronômica como aparência astronômica. Ao 

compreender esse objeto em estudo, observam-se e se questiona a forma e a aparência, 

mas sem esquecer de compreender o objeto no mundo das ideias e da abstração, 

contendo ―as coisas verdadeiras, os movimentos pelos quais são movidas velocidade 

real em verdadeiro número, uma e outra por todos os números verdadeiros e em relação 

uma com outra, relação pela qual as aparências movem todas as coisas nelas‖ 

(PLATÃO, 1993, 529d1-5).  É evidente que o mundo do inteligível contribui para a 

compreensão do mundo sensível e das situações do cotidiano, como bem afirma Marrou 

(1990): 

 

mas as matemáticas não servem no Mênon só como modelo de um método 

em particular; são levadas em conta, de modo muito geral, para ilustrar 

qualquer tipo de saber que Sócrates se propõe como objetivo. Este saber tem 

em comum com as matemáticas isto: é que, embora partindo de vários 

fenômenos concretos perceptíveis pelos sentidos e que representam o que se 

investiga, não está de per si encravado dentro do campo do perceptível. Só o 

espírito pode captá-lo, e o órgão que o capta é o lógos (p. 709). 

 

 

No livro VII de A República, Platão (1993, 514a-519a), utilizando a alegoria da 

caverna, reflete a condição humana: homens comuns, sem contato com a educação 

filosófica, encontram-se acorrentados como prisioneiros em uma caverna e obrigados a 

enxergar através de sombras criadas pela luz artificial e lançadas por objetos reunidos 

em sequencia por manipuladores que não são vistos. A sombra formada por esses 

objetos e jogada nas paredes da caverna são menos reais dos que os objetos de que são 
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imagens, mas para eles é a única verdade conhecida (PLATÃO, 1993, 515a-e); da 

mesma forma, à medida que os prisioneiros vão desenvolvendo, formulando 

conhecimentos, vão deixando a caverna e compreendendo as teorias, passando a 

reconhecer a existência de objetos que são mais reais do que qualquer coisa que tenham 

visto na caverna (PLATÃO, 1993, 518c). Jaeger (2010) afirma que: 

 

A caverna corresponde ao mundo do visível e o Sol é o fogo cuja luz se 

projeta dentro dela. A ascensão para o alto e a contemplação do mundo 

superior é o símbolo do caminho da alma em direção ao mundo inteligível. 

[...] O conhecimento do verdadeiro Ser representa ainda a passagem do 

temporal ao eterno. A última coisa que na região do conhecimento puro a 

alma aprende a ver, com esforço, é a idéia do Bem
46

. Mas, uma vez que 

aprende a vê-la, necessariamente tem de chegar à conclusão de que esta idéia 

é a causa de tudo quanto no mundo existe de belo e de justo (p. 828-829). 

 

 

Estar dentro e fora da caverna corresponde, respectivamente, ao mundo do 

sensível e o mundo do inteligível. Estar dentro da caverna é aceitar apenas a realidade 

estabelecendo, sem questionar e muito menos discutir a realidade.  

Todavia, quando há ruptura com a realidade, quando o homem sai da caverna, 

significa que ele se envereda no mundo do conhecimento, formula e testa hipóteses, e ao 

mesmo tempo, entra em contato com o mundo das ideias. E em seguida, ele alcança o 

conhecimento verdadeiro porque, de fato, conheceu as relações que se estabelecem no 

mundo inteligível e, por isso, compreende as teorias, sendo capaz, portanto, de entender 

aquilo que produziu as sombras no mundo do sensível. No entanto, 

 

para obter-se tal beneficio, urge orientar o estudo de maneira que elas levem 

o espírito a libertar-se do sensível, a conceber e a pensar o Inteligível, única 

realidade verdadeira, única verdade absoluta. Desde cedo, esta orientação 

deve penetrar no ensino: Platão não quer que os problemas elementares de 

cálculo se atenham às aplicações práticas (venda, compra...), mas – como, a 

crer nele, os jogos educativos dos egípcios – considera que se devem 

encaminhar para um grau superior de abstração: noções de par e de ímpar, de 

proporcionalidade. A logística deve ser apenas uma introdução à aritmética 

propriamente dita, que é a ciência teórica do número, e esta, por sua vez, 

deve culminar numa tomada de consciência da realidade inteligível. Desta 

                                                 
46

 De acordo com Reale (1997, p.203-204), para Aristóteles, o conjunto das ações e dos fins humanos se 

subordinam a um "fim último", que é o "bem supremo", o qual todos concordam em chamar de felicidade. 

O "bem supremo" (felicidade) realizável pelo homem consiste em aperfeiçoar-se como homem, ou seja, 

na atividade que diferencia o homem das outras coisas, a atividade da razão. Para Aristóteles, o homem é, 

sobretudo, razão mas não só, há na alma algo estranho à razão mas que participa da razão, a faculdade do 

desejo. A "virtude ética" consiste no domínio da faculdade do desejo e sua redução aos ditames da razão. 
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pedagogia, dá-nos Platão um notável exemplo: parte ela da consideração de 

dados elementares (os três primeiros números) e daí se eleva a considerações 

sobre as noções abstratas de unidade e de grandeza, aptas a ―facilitar à alma a 

passagem do mundo do devir ao da verdade e da essência‖ (JAEGER, 2010, 

p. 123). 

 

 

De modo semelhante, no livro X de A República, Platão (1993) distingue três 

tipos de coisas às quais podem referir-se a mesma palavra ―cama‖ – a pintura de uma 

cama, uma cama criada por um carpinteiro e a Forma –, e defende que elas constituem 

uma série de realidade incriada. O pintor não pode fazer uma cama real, e o produto do 

carpinteiro tampouco é de todo real. Somente a forma é verdadeiramente real (596e-

597a). 

Sócrates questiona a Glauco, como devem formar-se os homens para que eles 

possam passar da condição de obscuridade e irem em direção à luz e terem acesso ao 

lógos e ao mundo do inteligível: ―qual seria [...] o aprendizado que arrasta a alma, 

levando-a daquilo que vem a ser até aquilo que é?‖ (PLATÃO, 1993, 521d3 – d4).  

Logo em seguida, Sócrates apresenta como sugestão algo que se aplique a 

todas as coisas, algo que é comum (koinón)
47

 a  todas  às áreas do conhecimento e que 

está entre as primeiras coisas que necessitam ser aprendidas: 

 

– Este aprendizado ordinário, disse eu, que consiste em distinguir o um, o 

dois e o três. Digo em resumo o número e o cálculo. Ou não é o caso com 

eles de que toda arte e ciência forçosamente fazem usos deles? 

– É bem isso que acontece, disse. [...] 

– Que outro aprendizado, disse eu, poremos como necessário para o homem 

guerreiro do que o poder calcular e contar? 

– Entre todos, disse, é o mais necessário, se ele pretende entender qualquer 

coisa que seja das linhas de batalha, mas, sobretudo, se apenas pretende ser 

um homem (PLATÃO, 1993, 521d3-d4). 

 

 

                                                 
47

 Segundo PLATÃO (1993, 522 c1), koinós, é, ón – adj. palavra grega e significa ―comum, público, de 

origem comum, os negócios públicos, o Estado, o tesouro publico. O dialeto ático, formado no século V 

a.C. pela fusão dos dialetos jônico e dórico, era, segundo Murachco (p. 119), ‗o grego por excelência‘, a 

língua de Platão, de Aristófanes, de Ésquilo, de Sófocles, de Lísias, de Isócrates, de Demóstenes, de 
Aristóteles, de Tucídides, de Xenofonte, entre outros. Após a morte de Alexandre e a divisão do império 

macedônico, o dialeto ático tornou-se uma língua comum dos povos do Mediterrâneo oriental, usada 

sobretudo no comércio e na diplomacia. Os rabinos resolveram, então traduzir para essa língua comum – 

ké koiné glóta – [...] os textos do judaísmo, para os judeus da diáspora pudessem lê-los na única língua 

que conheciam‖ (COÊLHO, 2004, p. 13). 
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Outra discussão apresentada em A República refere-se ao tema da comunhão 

(koinōnía)
48

 das formas, a parte encontra-se em relação com o todo. Nessa relação, 

percebe-se que os números fazem parte do mundo inteligível e se justifica a necessidade 

de compreender o arkhé das relações matemáticas que se estabelecem e compõem a 

vida:  

 

– E agora, disse eu, depois que se falou do aprendizado do cálculo, também 

fico pensando como ele é refinado e como, de muitas formas, é útil para nós 

em vista do que desejamos, caso alguém se ocupe dele para o conhecimento e 

não para o comércio. 

– Em que sentido? 

– No sentido que acabamos de dizer. Ele conduz a alma com muita força em 

direção ao alto e obriga-a a discutir a respeito dos números neles mesmos, 

sem jamais admitir discussão, caso alguém lhe proponha números associados 

aos corpos visíveis ou tangíveis. Deves saber que os peritos nesses assuntos, 

se alguém tentar, na discussão, dividir a unidade em si, fazem caçoada e não 

admitem isso. Se, porém, tu tentar quebrar a pequena moeda eles a 

multiplicam com receio que a unidade não se mostre una, mas como muitas 

partículas. 

– O que dizes é bem verdade, disse. 

– O que pensarias, Glauco, se alguém lhes perguntasse: ‗Ó admiráveis 

homens, a respeito de que números estais a discutir, entre os quais estão a 

unidade, tal como vós entendeis que existem, cada qual igual a outra, e sem 

diferir em nada, nem conter qualquer parte em si?‘ Que parece que eles 

responderiam? 

– Aqui está o que eu diria [...] Eles falam de números que só podem ser 

pensados e não podem ser tratados de outra maneira (PLATÃO, 1993, 525 c8 

– 526 a7). 

 

 

 

Nas atividades matemáticas, a elaboração dos conceitos deu-se paulatinamente 

com o progresso humano, não de forma linear e sequenciada, mas caracterizadas por 

uma crescente diferenciação entre os saberes de cunho prático-utilitário com os 

conhecimentos mais complexos e abstratos.  As sociedades eram rudimentares, e por 

isso, as atividades matemáticas, como a contagem e a medição de produtos, eram 

voltadas exclusivamente para as necessidades práticas e primárias relativas à 

sobrevivência, como a caça, a pesca e a construção de objetos e instrumentos.      

Nessa ambiência, as necessidades utilitárias interpretavam matematicamente o 

cotidiano, e, limitadas ao mundo empírico e à dimensão corporal humana traduziam a 

conhecimentos mais simples, sem exigência de um conhecimento mais elaborado e 

complexo.   

                                                 
48

 PLATÃO, 1993, 476 a7. 
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Entretanto, somente essa concepção prático-utilitária não está suprindo mais a 

complexidade das novas atividades humanas. O homem vê-se obrigado a libertar-se da 

utilização corporal para atender às novas necessidades:  

 

Ocorre que novas necessidades vão sendo impostas ao homem colocando a 

ele a necessidade de um domínio cada vez maior da realidade o que se traduz 

numa ampliação e generalização do conhecimento até então existente num 

sistema conceptual que de conta de interpretar outros tipos de experiências e 

necessidades práticas. Entre outras coisas, isto significará a necessidade de 

ultrapassar a experiência sensível que lhe servia como instrumento de 

investigação. Caberia ao homem buscar novos mecanismos de interpretação 

da realidade que aqueles oriundos da manifestação mais imediata dos 

fenômenos até então observados. A prática utilitária revelar-se-ia insuficiente 

(GIARDINETTO, 2014, p. 16). 

 

 

Para que os conhecimentos matemáticos fossem além da limitação do mundo 

do sensível, foi necessária a elaboração de procedimentos lógicos de pesquisa que 

possibilitavam transformar esses conhecimentos em um método de estudo capaz de 

realizar níveis mais altos das abstrações.  

Emergiu, então, a natureza peculiar da matemática, elaboração de abstrações, e, 

consequentemente, a investigação de aspectos que possibilitam que a matemática 

adquire essa natureza, isto é, se transforme em cultivo do pensamento. Nesse processo 

"logificador", de acordo com Giardinetto (2014), a matemática, como ciência, vai se 

diferenciando do saber mais imediato, empírico: 

 

  A elaboração progressiva do conhecimento matemático se dirige para a sua 

sistematização. Isto quer dizer que a tendência será "relacionar a 

conceituação contida naquelas fórmulas [fórmulas e receitas empíricas e 

aleatórias que forneciam o conhecimento antigo], generalizando o assunto, e 

tornando-o com isso mais simples, explícito e, portanto prático". A 

compreensão do processo de elaboração do conhecimento matemático 

enquanto método de pensamento se traduz pelo resgate da natureza básica de 

seus conceitos: são instrumentos que objetivam relações [...] à matemática 

enquanto a "ciência das relações". [...] Relação é a existência concomitante e 

simultânea de termos que existem um no outro e não separadamente; e devem 

por isso ser apreendidos por uma operação única do pensamento (PRADO 

JÚNIOR, 1952, p.122 -197 apud GIARDINETTO, 2014, p.18). 

 

 

A matemática está relacionada com os avanços sociopolíticos, intelectuais e 

econômicos do povo grego. Com o crescimento desse povo, a matemática pôs-se em 
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questão e foi além do mundo do sensível e das aparências, não mais sendo uma simples 

ferramenta que atendia às necessidades do cotidiano, mas um estudo racional que 

subsidia a análise e a arkhé do mundo e da natureza.  

Nessa busca, o lógos delineia e fundamenta o contínuo exercício de reflexão, 

motivado em aproximar-se do mundo do inteligível, ou seja, o mundo das ideias, pois a 

valoração das ciências matemáticas no currículo de formação dos cidadãos transforma 

esses conteúdos na verdadeira paideia: ―a essência de toda verdadeira educação ou 

paideia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o 

ensina a mandar e a obedecer" (JAEGER, 2010, p. 147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
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CAPÍTULO III  A MATEMÁTICA ENTRE A 

INSTRUMENTALIDADE E A AUTONOMIA 

 

 

Tendo como base, nos primeiros capítulos, a discussão da educação e do ensino 

da matemática na Grécia Antiga nos séculos V e VI a.C, civilização que se dedicou à 

elaboração de ―sistemas formais, logicamente estruturados a partir de um conjunto de 

premissas e empregando regras de raciocínio preestabelecidas‖ (BRASIL, 1998, p. 25), 

este capítulo refletirá o conhecimento matemático na atualidade
49

 na interlocução entre 

instrumentalidade e autonomia. Nesse ínterim, serão discutidas as tensões advindas do 

conhecimento matemático. Deve-se lembrar que, 

 

 
desde os gregos antigos, que praticamente a inventaram, até hoje, a 

matemática dá origem a problemas que ela mesma não pode resolver. Eu não 

me refiro àqueles famosos, como a duplicação do cubo [...] que desafiaram a 

inteligência de matemáticos por longos séculos, mas que foram resolvidos 

[...], nem aqueles problemas que ainda, neste momento, estão a espera de 

solução [...]. Eu tenho em mente problemas de um tipo especial, que em geral 

surgem em momentos de crise do pensamento matemático, mas que podem 

aparecer a qualquer momento, desde com algum estranhamento. As questões 

a que me refiro não são problemas de matemática, mas sobre a matemática 

(SILVA, 2007, p. 14 - grifos do autor).  

 

 

 

Com esse intento, ―bem antes na verdade, desde pelo menos os antigos gregos 

[...] o conhecimento matemático não pode ser ignorado por nenhuma teoria de 

conhecimento séria, a reflexão filosófica sobre a matemática aparece já em Platão‖ 

(SILVA, 2007, p. 28), por isso, em razão de tensões e significações, o conhecimento 

matemático é um objeto de problematização e reflexão.  

Levando-se em consideração as demandas da vida atual
50

, há uma crescente 

exigência do desenvolvimento de capacidades que envolva o desenvolvimento do 

                                                 
49

 O estudo da educação, desde as primeiras civilizações e em todos os períodos históricos, exigiria 

muitas discussões e poderiam surgir de um estudo analítico-comparativo dessas sociedades, que excederia 

o objetivo desta pesquisa, que se limitou à Grécia Antiga, por ser o ―berço‖ do pensamento racional da 

matemática, e à reflexão do conhecimento matemático na atualidade. 

50
A sociedade atual é caracterizada pela lógica do capitalismo e do desenvolvimento das competências, 

viabilizada pela instabilidade do emprego e a precariedade do trabalho, decorrentes da influência do 

mercado. Por isso, nota-se o crescimento da visão pragmática, utilitária e imediatista da formação já que 
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raciocínio lógico, compreensão do encadeamento e da articulação lógica dos conteúdos, 

saber tratar informações, compreender a realidade, ser autônomo e criativo e entender a 

elaboração dos conhecimentos.  

Vale lembrar que ―o processo de conhecer [desde a educação grega nos séculos 

V e VI a.C] é descrito como um processo gradual que vai se desenvolvendo ao longo da 

vida inteira e que faz a alma parecer-se cada vez mais com a essência dos valores que 

aspira o conhecer‖ (JAEGER, 2010, p. 794).  A formação entendida, realizada e vivida 

com sentido, prepara crianças, jovens e adultos a bem-viver, a participar na vida 

pública, na instituição da vida boa. Espera-se, pois, que essa educação forme a todos 

nos ideais de constituição e cultivo da vida coletiva e no pleno uso de seus direitos.  

Ademais, essa educação é importante para que a igualdade, a autonomia, a 

liberdade e a participação não sejam meras realidades abstratas, mas se realizem no 

trabalho coletivo de criação social, no movimento dos opostos: conflito e união, 

multiplicidade e unidade, passado e presente, instituído e instituinte, resultado e ato, o 

feito e o que está se fazendo (COÊLHO, 2012). 

Logo, aprender matemática é mais do que aprender técnicas de utilização 

imediata; é interpretar, construir ferramentas conceituais, criar significados, perceber 

problemas, preparar-se para equacioná-los ou resolvê-los, desenvolver o raciocínio 

lógico, a capacidade de compreender, imaginar e extrapolar (GROENWALD, 2001).   

A palavra "matemática
51

" tem origem na palavra grega máthema
52

 que 

significa ciência, conhecimento ou aprendizagem, derivando daí mathematikós, que 

significa o prazer de aprender.  

                                                                                                                                               
―[esse] contexto, assume proeminência a ideologia neoliberal, cujas premissas são: defesa de um mercado 

livre condutor de todas as formas de interação social ‖(MOREIRA, 1997, p. 94). 

51
A palavra matemática é de origem grega mathema e significa ciência, conhecimento ou aprendizagem. 

Podem ser distinguidas quatro definições fundamentais: ― 1.ª ciência da quantidade: 2.ª ciência das 

relações; 3.ª ciência do possível; 4.ª ciência das construções possíveis. Assim, a matemática significa: ―1- 

Ciência da quantidade foi a primeira definição filosófica da Matemática. Essa definição foi claramente 

formulada por Aristóteles, mas já estava implícita nas considerações de Platão sobre a aritmética e a 

geometria, que tendiam sobretudo a evidenciai" a diferença entre as grandezas percebidas pelos sentidos e 

as grandezas ideais (PLATÃO,1993, VII, 525-27). Aristóteles dizia: ‗O matemático constrói sua teoria 

por meio da abstração; prescinde de todas as qualidades sensíveis, como peso e leveza, dureza e seu 

contrário, calor e frio, e das outras qualidades opostas, limitando-se a considerar apenas a quantidade e a 

continuidade, ora em uma só dimensão, ora em duas, ora em três, bem como os caracteres dessas 

entidades, na medida em que são quantitativas e continuativas, deixando de lado qualquer outro aspecto 

delas. Consequentemente, estuda as posições relativas e o que é inerente a elas: comensurabilidade ou 

incomensurabilidade e proporções‘. 2 A segunda concepção fundamental da Matemática considera-a 

como ciência das relações, portanto estreitamente ligada à lógica ou parte desta. Os antecedentes dessa 

concepção podem ser encontrados em Descartes, que afirmava: ‗Embora as ciências comumente 
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Apesar das outras disciplinas apresentarem problemas e dificuldades, a 

matemática ainda é considerada de difícil aprendizagem em muitas escolas brasileiras, 

sendo este um dos fatores que podem contribuir para que muitos alunos sintam aversão 

por essa disciplina e apresentem dificuldades de aprendizagem. Por isso ―a matemática 

é fonte constante de questionamentos que transbordam os seus limites e requerem um 

contexto [...] para serem adequadamente tratados‖ (SILVA, 2007, p. 15). 

Um dos questionamentos do ensino da matemática origina-se da decoração e 

da aplicação mecânica dos exercícios: 

 

 
A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que 

foram adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução 

mecânica de exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, 

capacidade de analise e abstração. Essas capacidades são necessárias em 

todas as áreas de estudo, mas a falta delas, em Matemática, chama a atenção 

(MICOTTI, 1999, p. 154). 

 

 

 

Como condição de averiguar se realmente o aluno entendeu um determinado 

conteúdo, há o desenvolvimento, nas escolas, dos chamados ―projetos 

interdisciplinares‖, que exigem aplicação de conteúdos matemáticos em situações 

corriqueiras do cotidiano e em listas de exercícios.  Esses projetos podem contribuir 

para a motivação na aprendizagem, mas muitos professores, por não estarem preparados 

para desenvolver essa atividade, limitam-se apenas a contextualizar superficialmente os 

conteúdos, sem um trabalho mais abstrato integrado à atividade de reflexão e de 

questionamento.  

Todavia, nas aulas de matemática ainda são valorizadas a decoração, a 

repetição, a aplicação mecânica de uma determinada fórmula e/ou regra. Essas 

                                                                                                                                               
chamadas de matemáticas tenham objetos diferentes, estão de acordo quanto a considerarem apenas as 

diversas relações ou proporções neles encontradas‘(Discours, II). 3. A terceira concepção fundamental de 

Matemática pertence à corrente formalista e pode ser assim expressa: a Matemática é ‗a ciência do 

possível‘, onde por possível se entende aquilo que não implica contradição (v. POSSÍVEL, 1). Desse 

ponto de vista, a Matemática não é parte da lógica e não a pressupõe. Do modo como foi concebida por 

Hilbert e Bernays (Grundlagen der Matbematik, I, 1934; II, 1939), a Matemática pode ser construída 

como simples cálculo, sem exigir interpretação alguma‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 642) 

52
 Matema significa ―tudo o que é objeto de aprendizagem. Nesse sentido, Platão diz que a ideia do bem é 

‗o maior Matema‘ (Rep.. VI, 505 a). Para Sexto Empírico, Matema implicava, além de coisa apreendida, 

quem a aprende e o modo de aprender (Adr. math., I, 9), entendendo por ‗matemáticos‘ todos os cultores 

das ciências, além dos filósofos. A palavra mais próxima ao uso clássico desse termo é disciplina: ciência 

aprendida ou ensinada‖ (ABBAGNANO, 2007, p. 642). 
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limitações no processo ensino aprendizagem possibilitam ao aluno o entendimento da 

matemática apenas uma ―aula de fazer contas‖.  

O aluno não compreende a elaboração dos conhecimentos, mas, na tentativa de 

responder a esse estilo de aula, tenta adivinhar uma solução possível. Na realidade, o 

que se observa é a repetição dos procedimentos descritos no livro didático ou expostos 

no quadro-giz. Muitos concebem a matemática como uma disciplina que acumula fatos, 

procedimentos, regras, fórmulas e teoremas, destinados somente para os alunos 

considerados competentes.  

E, de acordo com Baldino (1980), ainda existem concepções e crenças que 

orientam a chamada ―metodologia tradicional vigente‖ 
53

.  Tal metodologia é 

direcionada pelas seguintes concepções:  

 

 
Epistemológicas, baseadas na crença de que o conhecimento Matemático é 

descoberto por aqueles que "produzem" Matemática; psicológicas: baseadas 

na certeza de que o aluno aprende vendo e o professor ensina mostrando; 

didáticas: baseadas na crença de que o mais abstrato é mais "fácil" para o 

aluno; organizar o ensino segundo a ordem axiomática de arquivamento dos 

conteúdos: primeiro conjuntos, depois números (naturais); primeiro números 

reais, depois funções de variável real; primeiro limites, depois continuidade 

etc.; devendo-se incluir no ensino, se não a fundamentação (demonstração), 

pelo menos a possibilidade dela; pedagógicas: baseadas na crença de que se 

devem aprovar os que ―aprendem‖, usando critérios subsidiários (não 

matemáticos) de aprovação: mandar decorar, valorizar nas provas tudo o que 

tiver aparência de estar ridiculamente um pouco certo, dar duas questões 

"muito fáceis" e outras "mais difíceis", passar um "trabalho" ou uma 

―pesquisa‖ (sic) para casa etc.; políticas: baseadas na crença de que se deve 

aprovar o aluno que, de alguma forma, participa dessa estrutura promocional, 

historicamente definida, e reprovar o que, por algum motivo, não se submete 

a ela (BALDINO, 1980, p. 24).  

 

 

O professor reveste-se de certo autoritarismo, até mesmo na ação didático-

pedagógica, permeada pelo fazer mecânico e pela padronização de resolução das 

atividades, pois sabe-se que ―por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma 

particular concepção de aprendizagem, de ensino, de matemática e de educação‖ 

(FIORENTINI, 1995, p. 4). Essas concepções influenciam decisivamente a prática 

pedagógica. Na sala de aula, muitas vezes, não há espaço para discussão de ideias e 

                                                 
53

 A denominação "metodologia tradicional vigente" foi atribuída ao Prof. Dr. R. R. Baldino.  As 

concepções que norteiam as faces dessa metodologia são oriundas das discussões em seminários de 

Matemática e Educação Matemática (SMEM), coordenados pelo mesmo professor, realizados, desde 

1989, às terças-feiras na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro. 
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argumentações das possibilidades de resolução, portanto, o foco principal restringe-se 

somente ao resultado final: aprovação/ reprovação.  

Diante desse mecanicismo, o trabalho dos conteúdos centraliza-se na busca da 

resposta correta e ideal, ―sem interrogar seu significado, sem que os alunos os 

compreendam e sejam capazes de trabalhar com eles e recriá-los, não se vai além do já 

pensado, estabelecido, aceito, cristalizado e instituído‖ (COÊLHO, 2012, p. 64), em 

detrimento das situações motivadoras de aprendizagem como o levantamento, a 

argumentação e a validação das hipóteses. 

O professor é um mero executor dos PCNs
54

 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs)
55

 e na tentativa de cumprir o currículo mínimo, apressa as aulas, não 

havendo espaço para o significado e a significação dos conteúdos. Dessa forma, as 

relações de trabalho, de produção e as demandas do mercado de trabalho, dentre outras, 

influencia a forma de pensar e de organizar a educação. 

Apenas um número reduzido de alunos consegue aprender o conhecimento 

pleno e ter acesso a ele. Os demais são considerados desinteressados, menos inteligentes 

e que não apresentam aptidão para aprender matemática. Muitos deles passam para o 

ano escolar seguinte sem saber de fato os conteúdos, aglomerando as estatísticas de que 

muitos alunos saem da educação básica sem noções mínimas de matemática. 

De um lado, há um esforço do aluno em dar e aproximar-se das respostas 

esperadas pelo professor, sem muitos ―rodeios‖ ou explicitações, haja vista que até 

mesmo o estilo convencional das atividades e perguntas utilizadas pelo professor e 

oficializadas pelos livros didáticos induzem o aluno a perceber que a característica mais 

valorada é a quantidade de informações de que dispõe e apresenta na sala de aula na 

resolução das atividades propostas. Em outras palavras, tanto a compreensão lógica dos 

                                                 
54

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo 

governo federal e não obrigatórias por lei. Elas visam subsidiar e orientar a elaboração ou revisão 

curricular, a formação inicial e continuada dos professores, as discussões pedagógicas internas às escolas, 

a produção de livros e outros materiais didáticos e a avaliação do sistema de educação. Os PCNs foram 

criados em 1997 e funcionaram como referenciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular 

da escola até a definição das diretrizes curriculares (BRASIL, 1997). 

55
 As Diretrizes Curriculares Nacionais são um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 

fundamentos e procedimentos na educação básica que orientam as escolas na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas (BRASIL, 1999). 
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conhecimentos e a arkhé dos conteúdos quanto à dialética da compreensão da 

construção dos conhecimentos são totalmente desvalorizados na sala de aula.  

Dessa forma, a matemática funciona mais como um ―filtro social‖, 

 

 
de um modo direto porque é uma das áreas com maiores índices de 

reprovação no ensino fundamental e, indiretamente, porque seleciona os 

alunos que vão concluir esse segmento do ensino e de certa forma indica 

aqueles que terão oportunidade de exercer determinadas profissões (BRASIL, 

1998, p. 29). 

 

 

Ensinar, pois, reduz-se somente à transmissão de conhecimentos a ―serem 

memorizados, guardados e consumidos pelos alunos, apesar de muitas vezes não os 

terem compreendido, não saberem o que significam, pressupõem e implicam‖ 

(COÊLHO, 2012, p. 63). Também há a valorização das reproduções e, o professor, 

detentor dos saberes acumulados de geração a geração, repudia o erro do aluno e tem o 

dever de zelar pela disciplina na sala de aula.  

Na sala de aula, valoriza-se, de forma preponderante, a transmissão das 

―certezas e verdades dogmáticas, mais para a crença do que para a ciência, pois sem 

entender o sentido e o porquê daquilo que está nos livros ou ouvem nas aulas, os alunos 

são persuadidos a aceitar como verdadeiro o que aí se encontra ou ouve, levados a crer 

no que supostamente estaria sendo-lhe ensinado‖ (COÊLHO, 2012). O aluno tem a 

responsabilidade somente de ―guardar‖ os ensinamentos transmitidos, memorizando e 

reproduzindo os conteúdos nas atividades, quando solicitado pelo professor.  

A finalidade da educação que prevalece, portanto, não é a formação de 

cidadãos críticos e autônomos, mas a instrução e a capacitação de recursos humanos 

úteis para a sociedade mercadológica alinhada às questões técnicas, econômicas ou 

condições de sobrevivência. Então, a escola considerada eficiente seria aquela que mais 

rigidamente atendesse a essa finalidade. Nessa discussão, ―a Educação Básica contribui 

para aumentar a produtividade e, ainda mais, para socializar os jovens, [...] ao mesmo 

tempo em que os prepara para um bom desempenho em seus futuros empregos‖ 

(OLIVEIRA, 2000, p. 118). 

Seguindo essa discussão para Duarte (2006) prevalece o  

 



73 

 

discurso sobre a necessidade de formar um indivíduo capaz de 

constantemente adaptar-se ao mercado de trabalho em constante mutação. 

Tudo isso articulado à concepção de que estaríamos vivendo numa sociedade 

onde o insucesso ou o sucesso de indivíduos, empresas e instituições depende 

basicamente da maior ou menor capacidade de buscar conhecimentos e 

informações com rapidez e saber utilizá-los com criatividade, adaptando-se a 

novos ritmos e processos, dominando as novas tecnologias e linguagens, em 

suma, adaptando-se a um novo tipo de sociedade que estaria surgindo, 

caracterizado por um novo tipo de relações entre conhecimento e trabalho (p. 

64). 

 

 

Nesse tipo de escola não há espaço para que os estudantes sejam autônomos e 

sujeitos da sua existência, pois ela ―nega aos estudantes o direito ao aprendizado e ao 

cultivo do pensamento, da reflexão e da crítica; à compreensão das ideias, conceitos, 

argumento, articulações narrativas ou lógicas, bem como dos processos concretos de 

produção e superação do saber‖ (COÊLHO, 2012, p. 64).  

Todo conhecimento científico é colocado à prova segundo o conceito de 

utilidade operacional, isto é, se tem um fim utilitário e, portanto, não se valoriza aquilo 

que não pode ser medido nem colocado à prova.   

Até mesmo as avaliações utilizadas nas escolas tem como fundamento fins 

utilitários, segundo os parâmetros internacionais: 

 

 
Os resultados devem ser avaliados no contexto dos objetivos estabelecidos. 

São expressos mais facilmente em termos de rendimento acadêmico (algumas 

vezes sob a forma de testes), porém com maior frequência e melhor 

aceitação, em termos de desempenho em exames, embora também tenham 

sido elaboradas avaliações de desenvolvimento criativo e emocional, assim 

como de mudanças em valores, atitudes e comportamentos. Outros 

indicadores das realizações do aluno e de ganhos sociais e econômicos mais 

amplos podem ser utilizados – um exemplo é o sucesso no mercado de 

trabalho. É útil distinguir entre desempenho, conquista e outras medidas de 

resultados – que podem incluir benefícios mais amplos para a sociedade 

(UNESCO, 2005, p. 37). 

 

 

No relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a 

Cultura (UNESCO), não foram colocados como prioridade, para a educação, o 

desenvolvimento de valores e atitudes, a formação para a cidadania; pelo contrário, 

enfatiza-se a finalidade da escola que viabiliza a formação que atenda satisfatoriamente 

às necessidades do mercado de trabalho.  
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Seguindo essa mesma intenção, a legislação educacional tem se organizado 

com base nos parâmetros do trabalho e da competitividade e para tal, o foco maior é a 

preparação de cidadãos competentes para produzir. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Matemática do Ensino Médio 

buscam essa intenção justificando-a pela tentativa de superar a desvantagem em relação 

aos índices de escolarização de outros países e atendimento às necessidades da 

economia e do mercado de trabalho.  

Dessa forma, pode-se afirmar que a necessidade mercadológica está vinculada 

a uma formação que enfatiza o desenvolvimento de competências:  

 

o reconhecimento e a avaliação das competências, fundamentados em 

processos de negociação individualizada, contribuiriam para moldar uma 

certa concepção de sujeito e de autonomia, voltada para o desenvolvimento 

da capacidade adaptativa e para enfraquecer a solidariedade informada pelos 

interesses coletivos como consequência do aumento da competição entre os 

indivíduos (MACHADO, 1998, p. 84). 

 

 

Portanto, ―essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, ―aprender a aprender‖. Isso 

coloca novas demandas para a escola‖ (BRASIL, 1997, p. 35). Em uma das partes da 

introdução dos PCNs, é apresentada uma justificativa da finalidade da educação como 

um ―ensino de qualidade‖ em resposta à demanda da sociedade. Com esse intento, ―o 

ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente se expressa aqui como a 

possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada às 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira [...]‖ 

(BRASIL, 1997, p. 33). 

Assim, o ideal da educação ―aprender a aprender‖ torna-se finalidade maior, 

mas não na concepção de autonomia, como formação de cidadãos autônomos, pois se 

enfatiza a responsabilidade individual da aprendizagem e da formação. Nessa 

perspectiva, cada indivíduo busca o conhecimento que melhor atenda aos seus interesses 

socioeconômicos, conhecimento que venha a lhe ser útil em uma sociedade capitalista, 

competitiva e na hierarquia das classes sociais marcada pelas relações de produção e de 

trabalho.  
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Com as novas relações de produção e de trabalho os cidadãos passam a aceitar 

a sociedade tal como está, engendrando um conformismo social, ―capazes de levá-los à 

resignação e à aceitação, como inevitáveis, de situações tais como a precariedade do 

trabalho, a incerteza do futuro profissional e a individualização da responsabilidade com 

relação à sobrevivência no mercado de trabalho‖ (MACHADO, 2002, p. 95). 

Quando a lógica mercadológica é o objetivo principal, não se valoriza, na 

escola, o questionamento, o aprender pelo aprender, e até mesmo a discussão da 

essência da educação, pois a finalidade maior é a formação de indivíduos eficientes e 

eficazes, mas que, no cotidiano, não possuem as ―condições necessárias‖ para serem 

capazes de construir de forma autônoma a própria história
56

. Assim,  

 

ao lado de outras instituições sociais como o quartel, o hospital e a prisão, a 

escola nasce, na modernidade, tendo como finalidade a instrução de homens 

capazes de atender às necessidades práticas imediatas postas na ordem do dia, 

vistos que os recursos naturais devem ser explorados, a técnica desenvolvida 

e bem manuseada, e a vida social controlada pela ciência política 

(GUIMARÃES, 2012, p. 131). 

 

 

Seguindo essa lógica, o professor não é mais tão importante quanto a 

necessidade de ―aprender a aprender‖ 
57

, e o aluno precisa desenvolver suas habilidades 

para o mercado.  Saviani (2007, p. 439) diz que, ―nesse contexto o educador, como tal, é 

ofuscado, cedendo lugar ao treinador; a educação deixa de ser um trabalho de 

                                                 

56
 De acordo com Hannah Arendt (1995), para a ação política na modernidade, ―não basta fazer certas 

ressalvas como a de que nem todos os meios são permissíveis ou que, em certas circunstâncias, os meios 

podem ser mais importantes que os fins, pois tais advertências são feitas à base de um sistema moral 

aceito a priorie que, como demonstra a veemência das próprias ressalvas, dificilmente poderia ser aceito 

sem discussão ou então elas mesmas são inválidas pela linguagem e analogia que empregam. Falar de fins 

que não justificam todos os meios é cair em paradoxo, pois a definição de um fim é precisamente a 

justificação dos meios, e os paradoxos, embora indiquem perplexidades, jamais as resolvem, e por isso 

jamais são convincentes‖ (p. 241). 
57

 O ―aprender a aprender‖ é mencionado no Relatório de Jacques Delors (1996), que defende a estrutura 

organizacional da educação com fins para atender as demandas do século XXI  com base em quatro 

pilares: ―aprender a conhecer‖, ―aprender a fazer‖, ―aprender a viver juntos‖ e ―aprender a ser‖. E por 

isso, ―A noção de constante adaptação a um mundo que passa por rápidas e intensas mudanças é central 

na maioria doa ideários pedagógicos contemporâneos, está na própria base de sustentação do lema 

‗aprender a aprender‘ e vem sendo desenvolvida desde o início do século pelo ideário escolanovista. 

‗Aprender a aprender‘ é aprender a adaptar-se. Não por acaso Piaget viu a inteligência como um órgão 

especializado de adaptação do ser humano. Nessa perspectiva, entende a comissão, cabe à educação 
oferecer as condições necessárias à instrumentalização do indivíduo voltada para esse contínuo processo 

de adaptação‖ (DUARTE, 2006, p. 52). 
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esclarecimento, de abertura das consciências, para tornar-se doutrinação, 

convencimento e treinamento para a eficácia dos agentes que atuam no mercado‖. 

Os instrumentos de avaliação são usualmente organizados segundo o critério de 

utilidade, diretamente relacionado com os interesses econômicos e com a ordem 

mercadológica, como o mais importante fim social: ―a educação deve cumprir um triplo 

papel: econômico, científico e cultural‖ (BRASIL, 1999, p.27).  

Por isso, observam-se nos documentos oficiais discussões e reflexões sobre a 

qualidade do ensino medida quantitativa e qualitativamente, de acordo com os critérios 

de eficiência e eficácia. Tais critérios estão imbricados com as competências cognitivas 

e habilidades instrumentais. Um exemplo dessa característica encontra-se nas matrizes 

curriculares de referências:  

 

 
Entende-se por competências cognitivas as modalidades estruturais da 

inteligência – ações e operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações 

com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As 

habilidades instrumentais referem-se especificamente ao plano do “saber 

fazer” e decorrem diretamente do nível estrutural das competências já 

adquiridas e que se transformam em habilidades (BRASIL, 1999, p.9- grifos 

inseridos). 

 

 

Os fins primeiros da educação seriam então o desenvolvimento das condições 

necessárias para o ―saber fazer‖, isto é, dotar o indivíduo de competências para 

desempenhar no mercado de trabalho de forma eficiente e eficaz, e, dessa forma, ―a 

marcha do progresso é inexorável, e a escola é chamada para essa missão‖ 

(GUIMARÃES, 2012, p. 130).  

Essas competências estão vinculadas apenas ao aspecto instrumental e ao 

treinamento, sem uma preocupação com o saber propriamente dito, com a essência dos 

conteúdos e, sobretudo, não há aprofundamento teórico e é nítida a desvalorização das 

atividades de entendimento e de investigação do conhecimento, ―como se fosse possível 

tornar-se um matemático competente pelo desenvolvimento de uma ―coisa‖ que se 

chama ―competência matemática‖, distinta do estudo intensivo de tópicos de 

matemática‖ (AZANHA, 2006, p. 181). 
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Há ainda uma discussão relacionada com as avaliações em larga escala, como 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
58

, Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem)
59

 e Prova Brasil
60

, que apontam a ênfase no produto da escola passível de ser 

medido e avaliado em correspondência com a ideia utilitarista que valoriza apenas as 

competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos e requeridas pelo mercado de 

trabalho. Para Guimarães (2012) há até mesmo os ―discursos e práticas de ajustes e 

adequações à ordem instituída, em conformidade com os valores numéricos aos quais 

são reduzidos‖ (p. 135).  

A natureza dessas avaliações demonstra que a qualidade da educação limita-se 

à eficiência e às aprendizagens necessárias para a formação de indivíduos que cooperam 

de fato com a lógica capitalista. Não obstante, ―o conceito de necessidades básicas de 

aprendizagem é articulador na medida em que focaliza o ‗núcleo‘ de todo o processo 

educativo, ou seja: o ensino-aprendizagem, sugerindo medidas concretas para aferir-lhe 

a eficiência‖ (MELLO, 1998, p. 40). 

As ideias pedagógicas vigentes trazem outra proposta, uma aprendizagem que 

capacite o aluno a aplicar conhecimentos e saberes em benefício próprio e da sociedade, 

e, por conseguinte, supervaloriza a formação do ―indivíduo, o homem voltado para si 

mesmo, aquele que é a unidade numérica, em relação ao todo, à sociedade. [...] por isso 

a gestão, os cursos, os currículos, as aulas, as formas das aulas e a avaliação têm sido 

pensadas com o objetivo de preparar para o mercado de trabalho‖ (GUIMARÃES, 

2012, p. 131).  

                                                 
58

 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como principal objetivo avaliar a educação 

básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a universalização do acesso à escola, 

oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas 

voltadas para a educação básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que 

possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos 

avaliados (BRASIL, 2006). 

59
 Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho 

do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou 

que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para 

os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni) 

(BRASIL, 2006). 

60
 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) , também denominada "Prova Brasil", trata-se de 

uma avaliação censitária envolvendo os alunos da 4.ª série/5.ºano e 8.ªsérie/9.ºano do ensino fundamental 

das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino ministrado nas escolas públicas. Participam dessa avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 

vinte alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por 

ente federativo (BRASIL, 2006). 
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No PCN de Matemática da segunda fase do ensino fundamental dezesseis 

vezes a palavras ―reflexão‖ é referida como base do conhecimento e afirma que ―ao 

longo de sua história, a Matemática tem convivido com a reflexão de natureza 

filosófica, em suas vertentes da epistemologia e da lógica‖ (BRASIL, 1998, p. 26).  

Todavia, o próprio documento não explícita o conceito de ―reflexão‖, e, tendo em vista 

as abordagens realizadas em outros momentos no próprio documento, não se trata de 

uma ―reflexão filosófica‖ (SAVIANI, 1985), nem no sentido etimológico da palavra que 

significa um ―voltar atrás‖, um ―re-pensar‖.  

Já a palavra ―autonomia‖ é encontrada seis vezes no documento. A primeira 

passagem defende que ―o papel da Matemática na construção da cidadania eixo 

orientador dos Parâmetros Curriculares Nacionais, enfatizando a participação crítica e a 

autonomia do aluno‖ (BRASIL, 1998, p. 15, grifo inserido). O documento continua: 

 

a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, 

o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 

capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Em outro momento, salienta-se a necessidade da formação autônoma:  

 

exigem-se trabalhadores mais criativos e versáteis, capazes de entender o 

processo de trabalho como um todo, dotados de autonomia. [...] Sistemas que 

exigem trabalhadores versáteis, dotados de iniciativa e autonomia, capazes de 

resolver problemas em equipe, de interpretar informações. [...] Eles 

[computadores] podem ser usados nas aulas de Matemática com várias 

finalidades: como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares 

que possibilitem pensar, refletir e criar soluções (BRASIL, 1998, p. 34-44, 

grifo inserido).  

 

O documento aponta também a insatisfação de professores em relação à 

participação dos alunos nas atividades e na sala de aula: ―é comum certa decepção, por 

parte dos professores, que esperam, de alunos desse ciclo, mais autonomia, maior 

capacidade de organização e maturidade (BRASIL, 1998, p. 61, grifos inseridos). 

No entanto, não está explícito o conceito de autonomia e, pelas análises das 

passagens observa-se que a autonomia, na maioria das vezes, refere-se ao mercado de 

trabalho, à competência e em responder com eficiência às demandas mercadológicas. 
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Outra questão relaciona-se com a ênfase ao atendimento do ―acesso às posições 

de trabalho‖, mas não fica claro que tipo de recursos seriam necessários para a obtenção 

e a interpretação de informações: 

 

asobrevivência na sociedade depende cada vez mais de conhecimento, pois 

diante da complexidade da organização social, a falta de recursos para obter e 

interpretar informações, impede a participação efetiva e a tomada de decisões 

em relação aos problemas sociais. Impede, ainda, o acesso ao conhecimento 

mais elaborado e dificulta o acesso às posições de trabalho (BRASIL, 1998, 

p. 26-27). 

 

 

E, consequentemente, ressaltam-se o utilitarismo e o pragmatismo
61

, 

valorizando a relação dos conteúdos com situações do cotidiano e com soluções de 

problemas da vida prática, pois, postula-se que ―os objetos matemáticos existem na 

medida em que são úteis; a verdade matemática só pode ser revista em razão de 

conveniências práticas ou teóricas‖ (SILVA, 2007, p. 224). 

  O próprio documento curricular salienta que ―é papel da escola desenvolver 

uma educação que não dissocie escola e sociedade, conhecimento e trabalho [...]‖ 

(BRASIL, 1998, p. 27, grifos inseridos).  Nesse sentido, os conteúdos ensinados em sala 

de aula são justificados por essas finalidades e, então, busca-se uma matemática que 

tenha significado para os alunos e que esteja vinculada às experiências vivenciadas por 

eles.  

Seguindo essa mesma lógica argumentativa Coêlho (2012) afirma que,  

 

a redução do saber a experiências, dados e informações ordenadas e 

sistematizadas deságua no primado e na prevalência dos chamados 

conteúdos, das competências, do aprender a fazer, da prática do treino da 

mente. Considerado mente vazia, a ser preenchida com os saberes que aos 

poucos ele vai recebendo e acolhendo, e dos quais apropria, o aluno é 

transformado em consumidor de saber acabado e partilhado pelos 

                                                 
61

 A respeito do pragmatismo, ―William James declara que a ação é a medida da verdade do conhecer e, 

portanto, considera-a capaz de justificar proposições morais e religiosas teoricamente injustificáveis, as 

análises empiristas de James e, melhor ainda, as de Dewey deveriam evidenciar o condicionamento da 

ação por parte das circunstâncias que a provocam, sua relação com a ação que constitui seu estímulo e, 

daí, os limites da sua eficiência e da sua liberdade. Mas, desse ponto de vista, a ação deixa de estar ligada 

unicamente ao sujeito e de encontrar unicamente nele ou na atividade dele (vontade) o seu princípio. 

Perde a possibilidade de consumar-se e de exaurir-se no próprio sujeito; e torna-se um comportamento, 

cuja análise deve prescindir da divisão das faculdades ou dos poderes da alma, enquanto deve ter presente 

a situação ou o estado de coisas a que deve adequar-se‖ (ABBAGNANO, 2007).  
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professores. Perde assim a condição de estudante, alguém que se dedica e 

sente prazer no trabalho com o sentido da linguagem e das coisas ( p. 63). 

 

  

 

 

Os discursos educacionais permeados e fundamentados pela instrumentalidade 

e que fazem uso das expressões como ―equidade social‖ ou ―formação da cidadania‖, 

assumem a condição da relação entre os meios e os fins, sem questionar o porquê e a 

essência da educação.  Arendt (2005) elucida que,   

 

 
na natureza do quadro de referência categórico de meios e fins, que 

transforma imediatamente todo fim alcançado nos meios para um novo fim, 

como que destruindo assim o sentido, onde quer que este se aplique, até que, 

no decurso do aparente interminável questionar utilitarista − ―para que serve 

[...]‖ −, em meio ao aparentemente interminável progresso onde a finalidade 

de hoje se torna o meio de um amanhã melhor, surge a única questão que 

nenhum pensamento utilitarista pode jamais responder: ―E para que serve 

servir?‖ (p. 115). 

 

 

A concepção utilitarista vinculada exclusivamente à finalidade impõe limites 

para o aprender e para a criatividade. O conhecer restringe-se às aparências e aos 

aspectos do cotidiano, pois o que importa, nessa concepção, é a utilidade do 

conhecimento em responder a uma determinada necessidade. As elaborações abstratas 

do conhecimento e a argumentação dos conhecimentos não vão além do plano do 

sensível. Há uma ordem reinante segundo a qual o atendimento das necessidades da 

sociedade do consumo é a finalidade maior da educação.  

O valor da escola relaciona-se apenas com a riqueza e a status social que 

favorece aos indivíduos e ao desenvolvimento econômico que apresenta para a 

sociedade. Ademais, essa é a natureza da instrumentalidade da educação, que não 

procura dar sentido e significado à formação e é moldada para atender aos interesses 

individuais e privados, e por isso, ―o homem moderno, o burguês, é prático, industrioso, 

pronto para os negócios e capaz de tirar, para si, proveito das circunstâncias [...], já que 

a medida é sempre a vontade e os interesses dos indivíduos‖ (GUIMARÃES, 2012, p. 

130-132). No entanto,  

 

se a formação humana, universal, é afastada das escolas em favor da 

formação individual é porque a sociedade assim o exige. E se o debate a 

respeito dessa questão é também afastado, pode-se dizer que as escolas são 
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reduzidas a quase nada, porque cala a dimensão da dúvida, da insatisfação, da 

necessidade de se procurar construir o novo. Quando se entende que o 

socialmente instituído é o real, o verdadeiro, parece que restaria à escola e às 

outras instituições de formação, quase somente, ensinar a operá-lo 

(GUIMARÃES, 2012, p. 134) 

 

 

Até mesmo as diversas formas de comunicação cederam espaço para o 

imediatismo e o utilitarismo. Há então uma ênfase à informação em detrimento do 

conhecimento, e em que as necessidades cotidianas imperam, em nome da eficácia e da 

utilidade, como bem discute Guimarães (2012), 

 

assim, toda a manifestação da vida fica reduzida à aquisição de coisas 

necessárias à eficácia do indivíduo. As artes, a filosofia, a ciência e as letras 

tornam-se instrumentos para agregar valor à força de trabalho, sequiosa pela 

profissionalização, condição para um bom lugar no mercado de trabalho (p. 

132).  

 

 

Para tal, multiplicam-se as informações de forma desconectada e fragmentada, 

a verdade perde a sua essência, o conhecimento se limita a ser o reflexo do mundo do 

sensível, e, com o propósito de ser útil e objetivo, não há tempo para seus sentidos e 

significados.  

A desvalorização de toda manifestação mais pura do conhecimento explica a 

hegemonia da instrumentalidade, a rapidez, e, ao mesmo tempo, o descarte de certas 

informações. Consequentemente, o pensamento torna-se instrumento para atender a uma 

necessidade imediata. Assim, toda aspiração do conhecimento, lógos, de romper com as 

experiências sensíveis para entender a arkhé e os sentidos é deixada de lado. No 

entanto,  

 

reduzir as ciências e a filosofia a uma variedade de descobertas, leis e 

fórmulas ou de textos, ideias, conceitos e teorias, enfim, a resultados é negá-

las como movimentos permanente constituição de si mesmo, em contextos 

histórico-sociais específicos. É esquecer a dúvida, a busca de sempre 

retomada da verdade, os equívocos, as descobertas, a reflexão em ato, 

negando aos estudantes a possibilidade de compreendê-las como criações 

humanas específicas (COÊLHO, 2012, p. 67). 
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A desvalorização dos conteúdos que demandam uma intensa atividade de 

abstração e que requerem um tempo maior de dedicação e de esforço dos alunos, 

influenciam significativamente o uso da memorização e da reprodução de 

conhecimentos, o que dificulta que o aluno entenda a essência da matemática.  

Nessa ultima perspectiva, a matemática vincula-se a uma elaboração de 

conhecimentos coerentes e unívocos primados por argumentação, elaboração de 

hipóteses, investigação, apresentação da essência dos conteúdos e justificação dos 

argumentos, por isso, em seus exercícios, deve ser valorizada a atividade de abstração, 

além das experiências do mundo do sensível. E ao remeter à educação da Antiga Grécia, 

Marrou (1990) afirma que ―é esta consciência que põe em marcha o processo da procura 

e do autoconhecimento metódico. A aspiração à verdade não é outra coisa senão a 

expansão da alma e do conteúdo que por natureza ela contém‖ (p. 712). 

A interpretação da realidade pela matemática não se faz pela limitação ou pela 

alienação das práticas cotidianas e imediatistas ou pela supervalorização do saber 

cotidiano, pois 

 

essa ―realidade‖ do aluno é considerada na sua imediaticidade enquanto algo 

que está aí e, como tal, uma obviedade indiscutível. Esta postura inviabiliza a 

necessária reflexão sobre os mecanismos de como essa realidade imediata se 

dá, do porquê essa realidade se mostra assim e não de outro modo. Na 

realidade, essa ―realidade‖ é uma realidade entendida no plano mais 

imediato, próprio das relações do aluno com os demais indivíduos no âmbito 

da sua vida cotidiana, e que em nada se referem às bases dessa realidade que 

determinam o lugar daquele indivíduo nas relações sociais de produção, 

relações estas que geram os limites da situação da vida do aluno dentro da 

camada social a que ele pertence e que o marginaliza frente à cultura. As 

referidas pesquisas, quando defendem a ideia de um ensino mais voltado para 

a ―realidade do aluno‖, estão entendendo a realidade sob a vinculação 

imediata entre conhecimento na escola e o conhecimento cotidiano alienado 

no qual esse indivíduo está sendo obrigado a viver e, portanto, marginalizado 

culturalmente. Nessas pesquisas não se evidenciam análises que retratam as 

possíveis limitações do universo de vida desses indivíduos. É como se a 

formação histórico-social do indivíduo se reduzisse ao mero âmbito de sua 

cotidianidade. E é no âmbito dessa cotidianidade, segundo as pesquisas, que a 

educação escolar deveria pautar (GIARDINETTO, 1999, p. 75). 

 

 

Outrossim, a compreensão das questões dessa realidade, o seu porquê, mostra-

se dessa forma e não de outra maneira, vai além de um mero fazer (práxis) e do mundo 

do sensível. Por isso, faz-se necessário um conhecimento reflexivo e questionador da 

própria realidade, não no sentido de uma realidade pronta e acabada ou de uma 
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supervalorização alienada dos conhecimentos do cotidiano, mas de um intenso trabalho 

de transformação. Tal trabalho exige a valoração do conhecimento formal, 

sistematizado, que priorize a compreensão, pois ―a compreensão esclarece, e por isso se 

justifica, na medida mesma em que ilumina mistérios que de outro modo 

permaneceriam imersos na escuridão – ainda que ela não abre o flanco a possíveis testes 

que possam desmenti-la‖ (SILVA, 2007, p. 16).  

Nessa mesma linha argumentativa, Knijnik (1996) reflete o trabalho por ela 

desenvolvido com um grupo de trabalhadores, professores rurais pertencentes ao 

Movimento Sem Terra: 

 

Efetivamente, a aprendizagem Matemática acadêmica foi viabilizada a partir 

da interpretação e decodificação da Matemática popular mas, reciprocamente, 

foi a apropriação da ―Matemática dos livros‖ que possibilitou a compreensão 

abrangente das práticas matemáticas populares, possibilitando que o grupo, 

assim como enunciado na conceituação de Abordagem Etnomatemática, 

estabelecesse ―comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento 

acadêmico, analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois 

saberes‖ (KNIJNIK, 1996, p.114). 

 

 

A aula de matemática, ao valorizar atividade pensante e investigativa, 

possibilita a apreensão da essência dos conteúdos, a compreensão de fórmulas e 

enunciados e, sobretudo, a lógica que articula os conteúdos, e para isso, o professor 

deve considerar que,  

 

aprender Matemática não é simplesmente compreender a Matemática já  

feita, mas ser capaz de fazer investigação de natureza matemática (ao nível  

adequado a cada grau de ensino).  [...] Aprender Matemática sem forte 

intervenção da sua faceta investigativa é como tentar aprender a andar de 

bicicleta vendo os outros andar de bicicleta vendo os outros andar e 

recebendo informação sobre como o conseguem.  Isso não chega.  Para  

verdadeiramente aprender é preciso montar a bicicleta e andar, fazendo erros  

e aprendendo com eles (BRAUMANN, 2002, p. 5).  

 

 

 

Esse conhecer (gnosis) promove a verdadeira aprendizagem, a habilidade do 

pensamento e de percepção da matemática, não como uma ciência pronta e imutável ou 

uma sequência de passos a seguir, mas como possibilidade de compreender o 

conhecimento, e tal aprendizagem já era para a educação grega, ―uma riqueza 
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impressionante [...] que Platão caracteriza constantemente este conhecer como algo que 

guia ou arrasta para o pensamento, que evoca o pensamento ou o desperta (JAEGER, 

2010, p. 899).  

Nessa discussão, ―investigar é um termo que, muitas vezes é usado em sentido 

lato para descrever um certo tipo de atividade a que se associam características, tais 

como, descoberta, exploração, pesquisa, autonomia, tomada de decisões, espírito crítico 

(PORFIRIO; OLIVEIRA, 1999, p. 111). 

Na aula de matemática, em vez de apresentar e pedir a aplicação da fórmula de 

Teorema de Pitágoras em vários exercícios iguais, que sejam solicitadas aos alunos a 

investigação e a elaboração de possibilidades de situações. Inicialmente, exigiria-se-ia 

do professor um tempo maior, mas essa compreensão propiciaria aos alunos o 

verdadeiro conhecer (gnosis). A natureza investigativa valida, explica, refuta e 

apresenta teorias e possibilita, também, a conexão com a história e a relação entre os 

conteúdos matemáticos e leva em consideração esses aspectos, pois, 

  

 
a utilização de tarefas investigativas nas aulas de matemática é uma 

perspectiva de trabalho pedagógico de que o professor pode lançar mão para 

a realização de um ensino significativo da matemática, promovendo uma aula 

onde um dos objetivos é a formação do pensamento crítico dos alunos 

(CRISTOVÃO; FIORENTINI, 2006. p. 228). 

 

 

A compreensão dos conteúdos matemáticos vincula-se às discussões sobre as 

tendências da educação matemática
62

 e as diferentes formas de resolução das atividades, 

o apontamento dos contraexemplos, a elaboração de analogias, representações e de 

situações problemas aliadas à validação e resultados de pesquisa.  

Os PCNs (BRASIL, 1998) apresentam a investigação na resolução de 

problemas, não sendo uma tendência em educação matemática independente. Nesse 

sentido, discute a importância da realização de pesquisas no ensino e na aprendizagem 

                                                 
62

 O propósito desta pesquisa não é apresentar um estudo investigativo rigoroso sobre as tendências da 

educação matemática no Brasil, e nem elencar uma classificação dessas tendências. Cada professor 

elabora continuamente a sua prática e essa elaboração pode ter aspectos de duas ou mais tendências. No 

entanto, entre os poucos estudos existentes nessa área, pode-se apresentar o de Fiorentini (1995), que 

descreve seis tendências com base nas seguintes categorias: a concepção de matemática, a concepção do 

modo como se processa a obtenção/ produção do conhecimento matemático, as concepções de ensino e de 

aprendizagem; a cosmovisão subjacente, a relação professor-aluno e a perspectiva de estudo/pesquisa 

visando à melhoria do ensino da matemática. 
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de matemática, e aponta que um dos caminhos é a resolução de situações-problemas.  

Assim, as atividades devem possibilitar e motivar o caráter investigativo, além da 

capacidade de argumentar sobre suas hipóteses. Fiorentini (2004) afirma que,  

 

entendemos que o processo que caracteriza o desenvolvimento de um 

trabalho investigativo, dada sua maior liberdade, permite que o aluno escolha 

o curso de ação a tomar, baseando-se em seus conhecimentos e na forma 

como encara a situação. Essas ações podem ser iniciadas de formas distintas 

e geralmente levam o aluno a uma conclusão ou ao aparecimento de mais 

perguntas (chegando a alguns casos a culminar em conclusões semelhantes 

ou em situações onde essa linha de ação se tornam inviáveis) (p. 143). 

 

 

 

A contextualização
63

, perspectiva divulgada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) como princípio orientador e curricular dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, tem como finalidade propiciar ao ensino situações que melhor favorecem a 

apropriação de um dado conhecimento e informação. Assim, as linhas da Educação 

Matemática valorizam a contextualização dos conhecimentos matemáticos:  

 

As linhas de frente da Educação Matemática
64

 têm hoje um cuidado crescente 

com o aspecto sociocultural da abordagem Matemática.  Defendem a 

necessidade de contextualizar o conhecimento matemático a ser transmitido, 

buscar suas origens, acompanhar sua evolução, explicitar sua finalidade ou 

seu papel na interpretação e na transformação da realidade do aluno. É claro 

que não se quer negar a importância da compreensão, nem tampouco 

desprezar a aquisição de técnicas, mas busca-se ampliar a repercussão que o 

aprendizado daquele conhecimento possa ter na vida social, nas opções, na 

produção e nos projetos de quem aprende (FONSECA, 1995, p. 53). 

   

 

Há iniciativas sugerindo a não valorização da teorização nos Parâmetros 

Curriculares de Matemática, e um dos argumentos é que, nem todos os alunos tem 

aptidão para as áreas de exatas.  Assim, a escola deveria utilizar a contextualização para 

transformar a linguagem científico-matemática em ―saber a ser ensinado‖, e, 

                                                 
63

 Contextualizar é o ato de colocar no contexto, ou seja, colocar alguém a par de alguma coisa; uma ação 

premeditada para situar um indivíduo em lugar no tempo e no espaço desejado.  Ressalta-se ainda, que a 

contextualização pode também ser entendida como uma espécie de argumentação ou uma forma de 

encadear idéias (TUFANO, 2001). 

64
 A Educação Matemática ―é uma grande área de pesquisa educacional, e sua consolidação como tal é 

relativamente recente. Seu objeto de estudo é a compreensão, a interpretação e a descrição de fenômenos 

referentes ao ensino e à aprendizagem da matemática, nos diversos níveis de escolaridade, tanto na sua 

dimensão teórica, quanto prática. Pode, ainda, conduzida pelos desafios do cotidiano escolar, ser 

entendida no plano da prática pedagógica‖ (MACHADO, 2014, p. 1). 
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consequentemente, facilitar a aprendizagem de forma criativa e com metodologias e 

atividades consideradas concretas e que exploram a realidade dos alunos, como mostra 

as passagens do PCN de Matemática: 

 

O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transferido para se tornar possível de ser ensinado, aprendido; ou seja, a obra 

e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação 

direta aos alunos. [...] Esse processo de transformação do saber científico em 

saber escolar não passa apenas por mudanças de natureza epistemológica, 

mas é influenciado por condições de ordem social e cultural que resultam na 

elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, 

necessárias e intelectualmente formadoras.  É o que se pode chamar de 

contextualização do saber (BRASIL, 1997, p. 30).  

  

 

A contextualização torna-se então um princípio orientador para a garantia de 

um ensino capaz de resolver os problemas de aprendizagem dos conceitos matemáticos. 

Com a intenção de ser um caráter facilitador do processo ensino-aprendizagem, por 

meio da interdisciplinaridade
65

, utilizam-se situações-problemas vinculadas a outras 

áreas de conhecimento, na perspectiva de viabilizar a relação do homem com o objeto 

do conhecimento. Assim, o aluno não mais seria um sujeito passivo, mas participaria do 

processo de aprendizagem, compreendendo a estrutura do conhecimento.  

Entretanto, as características da interdisciplinaridade e da contextualização não 

são apresentadas de forma clara nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM) e nos Parâmetros Curriculares, mesmo com a seguinte afirmação dos PCNs: 

 

Tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 

acúmulo de informações.  Ao contrário disso, buscamos dar significado ao 

conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 

compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o 

raciocínio e a capacidade de aprender (BRASIL, 1999, p. 13). 

 

 

De acordo com as DCNEM, ―é possível generalizar a contextualização como 

recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com experiências da vida 

                                                 
65

 A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade, mas integra 

as disciplinas com a compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e 

trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação 

de significados e registro sistemático dos resultados (BRASIL, 1999).  
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cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos espontaneamente‖ (BRASIL, 1999, 

p.94). Essas diretrizes reafirmam a correspondência entre contextualização e as 

competências, ao dizer que ―a contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou 

dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza competências 

cognitivas já adquiridas‖ (Idem, p.91).  

Outra característica presente em DCNEM, PCN, Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCN-EM 1999) e na nova proposta elaborada pouco 

depois (PCN+ 2002), é a integração da teoria e a prática na tentativa de dar significado 

ao conteúdo ao enumerar as aplicações do conteúdo matemático a ser ensinado. Essas 

aplicações práticas, como mostram as DCNEMs, podem utilizar-se do mundo do 

trabalho, da cidadania, do meio ambiente e da saúde, mas é claro que essa integração 

acontece com maior ênfase na ambiência do trabalho. Tal destaque já se encontrava no 

art. 3.º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96): ―ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: [...]XI – vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais‖ (BRASIL, 1996). 

O PCN de Matemática não é apresentado para os professores como conteúdos 

que compreenda uma totalidade nas dimensões de conceitos, procedimentos e atitudes. 

Entretanto, os atuais PCNs enfatizam as possibilidades didático-metodológicas do 

trabalho em sala de aula para que os alunos compreendam o conhecimento matemático 

sem a preocupação com a sistematização teórica desses conhecimentos.  

Assim, apresenta-se uma listagem de estratégias e orientações do que é ensinar 

e aprender em matemática: eliminação do ensino mecânico, prioridade para a resolução 

de problemas, conteúdo como meio para desenvolver idéias matemáticas fundamentais 

(proporcionalidade, equivalência, igualdade, inclusão, função, entre outras), ênfase ao 

ensino da geometria; introdução de noções de estatística e probabilidade e estimativa, 

organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear, desprivilegiando a idéia de 

pré-requisitos como condição única para a sua organização, uso da história da 

matemática como auxiliar para a compreensão de conceitos matemáticos, revigoramento 

do cálculo mental, em detrimento da matemática do ''papel e lápis'', uso de recursos 

didáticos (calculadoras, computadores, jogos) durante todo ensino fundamental, ênfase 

ao trabalho em pequenos grupos em sala de aula, atenção aos procedimentos e às 

atitudes a serem trabalhadas, além dos conteúdos propriamente ditos, avaliação como 

processo contínuo no fazer pedagógico (BRASIL, 1999). 
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Os PCNs ressaltam que uma das possibilidades para a formação que viabiliza 

as atividades empíricas seria ―os elementos do domínio vivencial dos educandos, da 

escola e de sua comunidade imediata‖ (BRASIL, 1999, p. 208) e ainda acrescenta que o 

―vivencial tem mais a ver com a familiaridade dos alunos com os fatos do que com 

esses fatos serem parte de sua vizinhança física e social‖ (p. 208).  

Não obstante, os objetivos formadores do ensino médio são entendidos como 

um ensino por competências, como um ―saber-fazer operacional‖, que na espécie de 

―uma abordagem por competências recoloca o papel dos conhecimentos a serem 

aprendidos na escola. Eles se tornam recursos para que o indivíduo, diante de situações 

de vida, tome uma decisão, identifique ou enfrente um problema, julgue um impasse ou 

elabore um argumento‖ (BRASIL, 2002, p. 35).   

Os conteúdos escolares passam a ter, nessa situação, um valor utilitário, 

instrumental, que capacitam os alunos para refletir, participar e intervir na realidade em 

que vivem, ou seja, o aprender somente se justifica quando atende a uma necessidade do 

cotidiano, e como consequência, não há aprendizagem pela aprendizagem, o conhecer 

pelo conhecer.  Nesta lógica, o conhecimento é valorado como se ―fosse coisa, realidade 

acabada, informação e mercadoria, à qual se espera que todos consigam ter acesso, o 

saber poderia ser dividido, socializado e apropriado‖ (COÊLHO, 2012, p. 69). 

Há uma supervalorização das experiências práticas dos alunos permeadas pelas 

―condições de ordem social e cultural‖, e ao mesmo tempo, com o propósito de 

conseguir cumprir o currículo mínimo, o currículo escolar seleciona alguns aspectos em 

detrimento de outros, não dedicando tempo e trabalho a atividades e discussões que 

promovam as elaborações mais abstratas do pensamento matemático. Como apresentado 

a seguir,  

 

a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou terceiro graus 

ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para o quadro negro 

aquilo que ele julgar importante. O aluno, por sua vez, copia da lousa para o 

seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada 

mais são do que uma repetição na aplicação de um modelo de solução 

apresentado pelo professor. Essa prática revela a concepção de que é possível 

aprender matemática através de um processo de transmissão de 

conhecimento. Mais ainda, de que a resolução de problemas reduz-se a 

procedimentos determinados pelo professor (D‘AMBRÓSIO, 1989, p. 15).  
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Nas escolas, os conteúdos matemáticos são modificados e reorganizados de 

forma simplificada, condensada e são apresentados de forma facilitada com 

exemplificações como produtos a serem consumidos pelos alunos e sociedade. E, na 

maioria das vezes, as atividades exigem formas de resolução padronizadas, impedindo a 

compreensão do conhecimento.  Outro fator é que ainda é apresentada uma extensa lista 

de exercícios monótonos visando apenas a mecanização dos conteúdos e que 

condicionam aos alunos à reprodução e à aplicação das técnicas operatórias, sem 

contribuir, de fato, para a investigação e descoberta e, consequentemente, para o 

conhecimento.  

O ensino da matemática, ao abandonar as práticas mecânicas, deixa de ser um 

mero cumprimento dos esquemas pré-estabelecidos de projetos interdisciplinares e 

propostas oficiais, e propõe o questionamento das possibilidades de aprendizagem, a 

busca da compreensão dos conteúdos e, em decorrência, o encadeamento do sentido do 

aprender. Na verdade, a interdisciplinaridade envolve uma complexidade de 

conhecimentos e saberes das disciplinas e, por esse fato, exige uma ambiência 

balizadora do conhecimento interdisciplinar em questão, ou seja, um trabalho 

colaborativo entre duas disciplinas. 

O ensino atual não apresenta a unidade da matemática, uma perspectiva que 

fundamenta a compreensão das diversas formas de pensamento e das leis que organizam 

e regem o mundo. Por isso, ao pensar no currículo, não se deve apenas listar conteúdos 

como se fosse uma ―pista a ser corrida‖, mas, basear-se na lógica de processo, de 

desenvolvimento, diálogo, investigação e transformação (DOLL JR., 1997).  

Vale lembrar que a formação voltada para atender as demandas mercadológicas 

apresenta como características principais, a eficiência e a busca da qualidade total, mas 

sem levar em consideração a autonomia. E, de acordo com Guimarães (2012), ―formam-

se seres sem autonomia, que precisarão do outro para lhes indicar o caminho, a direção 

para ser seguida. Não saberão criar conceitos, não saberão por que estarão certos ou 

errados‖ (p. 135). 

O caráter investigativo é fundamental para a compreensão da matemática, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, possibilitando ao aluno a 

capacidade de mobilizar esses conhecimentos na aprendizagem de outros conteúdos. A 

formação para a autonomia possibilita o verdadeiro aprender, pois ―o homem autônomo, 

ao contrário, sabe, não porque alguém lhe falou, mas porque é capaz de pensar o real em 



90 

 

movimento, entender o sentido e a gênese desse movimento‖ (GUIMARÃES, 2012, p. 

135). 

Em geral, os alunos relacionam a matemática com resolução de exercícios e 

busca eficiente de uma determinada resposta para uma atividade ou apenas com 

operações aritméticas. Nessa ambiência de passividade, não são valorizadas as 

habilidades mais abstratas, como exploração, investigação, levantamento de hipóteses e 

generalização, necessárias para uma aprendizagem significativa da matemática.  

Nessa linha argumentativa, Marrou (1990) explicita como é o verdadeiro 

aprender: 

ao opor esta à concepção mecânica [...] do que é aprender. Este quando é 

verdadeiro, não consiste em uma assimilação passiva, mas antes numa 

procura esforçada, que só é possível pela participação espontânea de quem 

quer aprender. Irradia do conjunto da exposição platônica a eficiência moral 

da aspiração científica, fortalecedora do caráter. É nela que se encontram uma 

expressão perfeita o caráter ativo do espírito grego e a sua tendência de 

descobrir dentro de si próprio as razões determinantes do seu pensamento e 

da sua conduta (p. 712). 

 

 

Na educação grega, havia a preocupação com o verdadeiro aprender e a 

oposição à concepção mecânica de aprendizagem, e já se valorizavam o caráter ativo e a 

autonomia. 

Diante dessa questão, o professor busca justificar a aprendizagem da 

matemática mediante uma aplicação prática ou como requisito indispensável na 

resolução de alguma situação problema do cotidiano ou, outras vezes, afirma que a 

matemática desenvolve o raciocínio lógico. Ainda, afirma que essa área de 

conhecimento compõe a base necessária para a formação, mas que é de difícil 

aprendizado, necessitando, por isso, de uma maior atenção e dedicação por ser repleta 

de regras e fórmulas, na maioria das vezes, sem significado: ―as crianças acreditam que 

a matemática é uma série de regras arbitrárias, transmitidas pelo professor que por sua 

vez as obteve de alguma fonte muito inteligente‖ (VAN WALLE, 2009, p. 31). 

O conhecimento matemático desempenha um papel relevante para a vida em 

sociedade, como melhoria das condições de vida, sendo fortemente valorizado desde os 

primeiros anos da escolarização da educação básica. É inegável que a matemática é 

indispensável para a sobrevivência em uma sociedade dinâmica e complexa, mas seu 

ensino não pode limitar-se às características utilitárias.  
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Na obra Paidéia, Jaeger (2010) apresenta um plano de estudos das matemáticas 

para a educação da Grécia Antiga, que não se limitava à aplicação à vida prática, pois já 

se proclamava a virtude educativa da matemática: 

 

 

Todas as crianças devem, portanto, estudar matemáticas, pelo menos nesse 

grau elementar: serão introduzidas nesse estudo desde o início, conservando-

se em tais exercícios o atrativo de um jogo; terão eles, como objetivo 

imediato, a aplicação à vida prática, à arte militar, ao comércio, à agricultura 

ou à navegação. Não é permitido ninguém ignorar este mínimo, ao menos se 

quer fazer-se merecedor do nome de homem e ano do de porco de engorda. 

Mas, e eis aqui o essencial, o papel das matemáticas não se limita a este 

equipamento técnico: estes primeiros exercícios, por mais práticos que sejam, 

possuem já uma virtude formadora mais profunda. Recolhendo e 

desenvolvendo a herança de Hípias, Platão proclama a eminente virtude 

educativa das matemáticas: nenhum objeto de estudo, afirma ele, a possui em 

tão alto grau; elas servem para despertar o espírito, fazem-no adquirir 

desembaraço, memória e vivacidade (p. 121-122). 

 

 

Assim, nos tempos gregos, o ensino da matemática opunha-se à concepção 

mecânica ou à mera aplicação dos conhecimentos em situações práticas, e apresentava 

possibilidades significativas de aprendizagem e de virtudes educativas que influenciam 

o desenvolvimento do raciocínio lógico e a lógica argumentativa.  

Ao ter como proposta o desenvolvimento da autonomia intelectual, profissional 

e social do homem, pensar a matemática como possibilidade de instigar a capacidade de 

pensar, raciocinar e de abstrair, de mobilizar conhecimentos e de resolver situações 

problemas, contribuiria para a formação da cidadania. A matemática, não se limita à 

mera operacionalidade do mundo moderno na aplicação em diversas situações, sejam 

elas matemáticas, de outras áreas de conhecimento e atuação e das atividades do 

cotidiano. Como propulsora da autonomia, instiga a habilidade do raciocínio e da 

abstração, possibilitando a todos os alunos condições para o aprender e, dessa forma, 

rompendo com o mito de que esse conhecimento é acessível a poucos, considerados 

seres mais inteligentes ou habilidosos.  

A escola, ao propiciar na sala de aula o conhecimento matemático aos alunos, 

ao mesmo tempo contribui para a autonomia e a formação do pensamento crítico além 

do mundo do trabalho e das situações do cotidiano. Portanto, em consideração a uma 

educação matemática não alienante, que estimule novas maneiras de pensar e de criar 
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estratégias e não apenas a reprodução de técnicas algorítmicas para a resolução de 

problemas do tipo padrão (CAMPOS; NUNES, 1994). 

Uma formação matemática que não seja alienante à realidade dos alunos, 

independente de gênero, idade e etnia, desenvolve, de forma participativa e autônoma, 

conhecimentos de como compreender o mundo nas suas diversas instâncias, perceber e 

mobilizar criticamente saberes matemáticos nos diversos lugares e situações do dia a 

dia. Por isso, pode-se afirmar que a matemática tem sentido e significado que podem ser 

compreendidos pelos alunos por meio de abstrações e atitudes contemplativas em 

diversas atividades. 

Jaeger (2010) discute características da educação grega e aponta uma questão 

relacionada com o ensino técnico: 

 

Não se deve apressurar em censurá-los por isso, pois, em sua desconfiança 

por toda a técnica excessiva, exprime-se um dos traços mais constantes e 

mais nobres do gênio grego: o senso dos limites razoáveis, o sentido da 

natureza humana, do humanismo, em uma palavra: convém que a criança ou 

o adolescente, estude ―não para tornar-se um técnico, mas para educar-se‖ (p. 

97). 

 

 

Por isso, havia a preocupação que a aprendizagem acontecesse não 

simplesmente para atender a uma necessidade técnica, mas com uma perspectiva maior: 

a educação como processo de formação.  

Na sala de aula, ao desenvolver diversas maneiras de pensamento e de 

raciocínio nos quais a elaboração de relações, o encadeamento das ideias e a resolução 

de problemas, possibilitem aos alunos o conhecimento verdadeiro do mundo. Logo, 

deve-se evitar o ensino puramente mecânico e propor conhecimentos matemáticos de 

acordo a idade dos alunos.  

Os alunos devem ser estimulados na sala de aula a participar ativamente no 

processo ensino-aprendizagem, compreendendo, confrontando e compartilhando ideias, 

estabelecendo relações. Desta forma, estarão desenvolvendo a autoconfiança, o 

pensamento reflexivo, a autonomia e, consequentemente, habilidades de investigação e 

capacidade para encontrar, por si próprios, a solução dos exercícios e situações- 

problemas.   
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Portanto, para ter autonomia na matemática e ser considerado como 

alfabetizado nessa área, é preciso que o aluno compreenda seus conceitos matemáticos, 

entenda as convenções e saiba situar-se tanto no mundo do sensível quanto no mundo 

das ideias. Assim, a formação de sujeitos autônomos subentende a capacidade de pensar 

e de discutir as relações matemáticas, utilizando os parâmetros da cultura, 

compreendendo os números e sendo capaz de pensar e agir matematicamente no mundo 

em que vive.  

A compreensão dos conceitos matemáticos vai além das experiências empíricas 

e de uma perspectiva utilitária e instrumental, que habilita o aluno apenas com as 

técnicas para atuar melhor nas situações do cotidiano, pois esses conceitos atuam como 

instrumentos para o mercado de trabalho e para as situações diárias. Todavia, a 

matemática, ao extrapolar essa concepção utilitária e assumindo a formação na sua 

totalidade como característica principal, promove a capacidade de mobilizar os alunos 

em diferentes espaços, contribuindo, de fato, para a formação de homens autônomos.  

Ademais, tendo essa formação, a compreensão do mundo das ideias relaciona 

intimamente com o interesse, com a curiosidade e com o espírito investigativo, pois 

investigar consiste em procurar e conhecer o que não se sabe.  As atividades de 

investigação dão ênfase a processos matemáticos, tais como: procurar regularidades, 

formular hipóteses, testar ideias, justificar e provar conjecturas, refletir e generalizar 

(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006). 

 Todas essas questões instigam a dedicação do aluno como um ser matemático, 

não somente na elaboração de questões e hipóteses e na realização das investigações, 

mas também na consecução e argumentação das respostas. E, sobretudo, que o aluno 

confiante na própria capacidade de compreender a construção dos conceitos 

matemáticos, seja capaz de interagir colaborativamente na busca de soluções para as 

atividades propostas, reconhecendo e fazendo uso das relações matemáticas, sendo 

homem autônomo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A base histórico-filosófica apresentada elucida que, dado o desenvolvimento 

atingido pelo homem, a formação não se restringe apenas à realidade imediata ou 

restrita na concepção prático-utilitária. A realidade tornou-se tão complexa que a 

relação fins e meios não é mais suficiente para a formação do cidadão. Nessa discussão, 

a busca do sentido da educação e da formação voltada para autonomia surge como 

possibilidade ao cidadão até o acesso a formas de conhecimento não necessariamente 

atreladas somente ao aspecto instrumental.  

Para pensar o sentido da educação e dos conceitos da autonomia e da 

instrumentalidade utilizou-se o conceito grego de formação para demonstrar como se 

deu a constituição da educação. Nessa questão, a paidéia opõe-se à instrumentalização e 

à operacionalização de coisas e objetos. A instrumentalização preocupa-se apenas com o 

desenvolvimento de competências, o ―saber fazer‖ com eficiência, tão mencionados nos 

documentos oficiais. Já a autonomia possibilita ao cidadão capacidade para reflexão e 

argumentação.   

O conhecimento matemático, ao valorizar as atividades reflexivas e 

investigativas das questões organizacionais, vai além do mundo do sensível e das 

experiências, e a relevância dos conteúdos justificar-se-ia pelo trabalho intelectual, pelo 

trabalho de possibilidades e de conjecturas e, sobretudo, pelo amor ao saber. Assim, 

―para que os alunos e professores transformem e sejam transformados, um currículo de 

matemática precisa ter a ‗quantidade certa‘ de indeterminância, [...], experiência vivida 

[...] problemáticas, perturbações e possibilidades‖ (DOLL JR., 1997, p. 192). 

A matemática é fundamental para a resolução de situações-problemas 

relacionadas ao contexto social, mas não se justifica apenas pela necessidade da mera 

aplicabilidade. A teorização dos conteúdos aliada às atividades investigativas e à busca 

do porquê dos processos matemáticos possibilita o gnosis da matemática, novas 

construções, que levam a novas teorias. Atividades investigativas que possibilitam aos 

alunos a compreensão do processo do conhecimento matemática estão aliadas à 

autonomia, à capacidade aprender sem a memorização ou à aplicação mecânica de 

fórmulas, e por isso, 



95 

 

 

investigar em Matemática assume características muito próprias, conduzindo 

rapidamente à formulação de conjecturas que se procuram testar e provar, se 

for o caso. As investigações matemáticas envolvem, naturalmente, conceitos, 

procedimentos e representações matemáticas, mas o que mais fortemente as 

caracteriza é o estilo de conjectura – teste – demonstração (PONTE, 

BROCADO e OLIVEIRA, 2006, p. 10). 

 

Atividades que permitem a investigação e a exploração de situações de 

aprendizagem possibilitam aos alunos a elaboração de hipóteses, validação ou refutação, 

favorecendo a criação de formas de pensar e dialogar saberes matemáticos em sala de 

aula. O aluno percebe de forma ativa e participativa a totalidade do conhecimento que 

vai além da instrumentalidade ou da mera aplicação mecânica de conhecimentos. A 

educação instrumental que valoriza a memorização mecânica de fórmulas e de saberes 

não incentiva a curiosidade, a criatividade, o ir além das experiências, dificultando a 

autonomia, e se justifica que a educação precisa exigir um trabalho teórico, 

mobilizadora da imaginação, provocadora nas atitudes de perguntar o porquê dos 

conceitos matemáticos e investigá-los. 

Dessa forma, o conhecimento matemático pode possibilitar atitudes de 

autonomia não somente nos espaços escolares, mas também no contexto social. 

Justifica-se, portanto, uma educação como formação humana, caso contrário, a 

perspectiva da formação para o mercado de trabalho aclamada nos documentos oficiais 

e na legislação educacional, atém-se a uma extrema preocupação com a preparação 

técnica. Nas escolas é mais valorada a quantidade de informações do que a qualidade da 

forma como acontece o processo ensino-aprendizagem. Não há espaço para o rigor, o 

trabalho com o mundo das ideias, da reflexão e da dúvida, inerentes ao próprio 

aprender, a formação não passa do saber instrumental, e dessa forma, inviabiliza o 

conhecimento da essência dos atos lógicos envolvidos na formulação do conhecimento.   

E quando se pensa na qualidade do ensino, busca-se a reflexão contínua sobre o 

processo de aprender e da educação como ―formação dos alunos como cidadãos, 

homens livres e responsáveis e como profissionais capazes de pensar e equacionar os 

problemas fundamentais em cada área, definindo-lhe as soluções adequadas‖ 

(COÊLHO, 1994, p. 2). 
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Destarte, o conhecimento matemático deve ir além da dimensão técnica e 

instrumental, pois, a instrumentalidade conduz à conformação ao atendimento às 

demandas mercadológicas e ao mercado trabalho, influenciando o não aprender. 

Formar cidadãos não se limita apenas à capacitação para o exercício de uma 

determinada profissão, mas uma ação que exige constantemente a busca do sentido, do 

entendimento da própria formação e dos saberes matemáticos na sociedade atual. Dessa 

forma, o ensino da matemática, ao priorizar a criticidade, a criatividade, a investigação, 

estará construindo uma formação no sentido da totalidade e para o exercício da 

autonomia.  

A matemática como totalidade constitui como possibilidade concreta de uma 

formação preocupada com a dimensão intelectual, política e, sobretudo, autônoma. Com 

esse intento, a educação valoriza a dimensão do que constitui espaço público de 

formação do homem como cidadão, e por fim, como homem racional e autônomo.  

Dessa forma, o saber matemático que favorece a autonomia é pensado como 

uma construção permanente, um conhecimento além da realidade sensível, da realidade 

inteligível, pela atividade que prioriza o pensamento, o encadeamento das ideias, da 

construção teórica, da compreensão dos processos da construção dos saberes, enfim 

uma atividade racional.  

No entanto, o atual ensino de matemática ainda é pouco pensado para a 

realização do verdadeiro sentido da formação, da excelência do saber, de hábitos de 

pensamento, de discussão, da compreensão da elaboração de conceitos e processamento 

matemático. Ao contrário, percebe-se que ele ainda tem estado quase que 

exclusivamente a serviço das demandas mercadológicas, cuja finalidade é o 

desenvolvimento de competências e do ―saber fazer‖, em detrimento da dimensão 

plenamente autônoma.  Em suma, o conhecimento matemático aliado às atividades de 

elaboração de situações-problemas, de discussão sobre métodos e estratégias, de 

realização de atividades investigativas e argumentativas constituem um ambiente de 

construção e propagação do saber em prol da valorização da autonomia.  
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