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Resumo: Os documentos oficiais enfatizam que é objetivo da Educação Básica a 
formação integral do educando. Em particular, com relação às disciplinas matemáticas, 
devem ser valorizadas atividades que favoreçam o desenvolvimento do senso crítico 
bem como uma aprendizagem que permita formar opinião própria que lhe permita uma 
expressão crítica sobre os problemas da Matemática, de outras áreas do conhecimento e 
da atualidade. Embora, também sinalizem que uma habilidade necessária que o aluno 
deve adquirir é aprender a reconhecer e provar teoremas e que esta habilidade faz parte 
da formação integral do educando, não fornecem meios concretos sobre como 
desenvolver atividades significativas que garanta tal fato.  
     Assim, neste trabalho, discutiremos o significado do desenvolvimento integral 
do educando do ponto de vista da literatura  existente e dos documentos oficiais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica - DCNEB e Parâmetros 
Curriculares Nacionais -  PCN,  bem como a contribuição da Lógica e das validações 
matemáticas para o desenvolvimento pleno do educando. 
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Abstract: The official documents emphasize that the aim of the basic education is the 
entire formation of the individual as creative and critical person. In particular, in 
relation to mathematical subjects, must be valued activities which promotes the 
development of the critical sense as well as the creativity in Mathematic. 
       Although indicate that a necessary skill that the student shall acquire is to 
demonstrate in Mathematic, because is important aspect  for your full development, no 
provides grants to application of diagnosis activities in classroom for that purpose. 
      This, in this work, we explored the means of the integral development  from  
point of view of the existing surveys and the official documents –National Curricular 
Guidelines and National Curricular Parameters (PCNs) as well as the contribution of the 
Logic and the mathematical validations to full development  of the student. 
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Introdução 
 
 Um “argumento”, em oposição às interjeições ou sentenças interrogativas, é uma 
proposição composta por uma ou mais premissas e uma conclusão em que as primeiras 
provam ou devem fornecer alguma evidência para a conclusão [8]. 
 De uso frequente em debates ou discussões, em contextos especializados ou não, 
o objetivo de um argumento é o convencimento de outros. Para isso, há a necessidade 
de se fornecer ou explicitar os motivos pelo qual a conclusão segue das premissas e essa 
relação necessária entre as premissas e a conclusão do argumento é o que chamamos de 
justificativa ou prova [12]. 
 Nesse sentido, a explicitação dos motivos que tornam a conclusão uma 
consequência das premissas é fundamental. Em contextos especializados, por exemplo, 
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dos cientistas, as afirmações efetuadas, com frequência, vêm embasadas em fatos ou 
ideias que visam a justificar a relação entre as premissas e conclusão de sua afirmação 
[18]. 
 Apesar de estar no centro da prática matemática, argumentação e provas, em 
geral, têm propósito de validar afirmações, verificar ou esclarecer um resultado podendo 
ser usadas em sala de aula para propósitos similares aos dos matemáticos [12]. 
 Durante a avaliação de um argumento, o mesmo pode ser classificado em válido 
ou não e, neste último caso, poderá ser refutado [13]. Nesse sentido, para a produção de 
contra exemplos ou refutação de um argumento, um aspecto interessante é o 
conhecimento prévio ou o sistema de referência comum que se tem do assunto em 
questão. 
 Para corroborar esse fato, pensemos sobre a atividade central dos professores e, 
em particular dos professores de Matemática que, em sua prática diária, devem 
interpretar as respostas e questões dos estudantes e dar respostas apropriadas do ponto 
de vista pedagógico.  Ao fazerem uma afirmação não válida, o professor precisa mostrar 
um contraexemplo para convencê-los da não validade da mesma [9] [13]. 
 Um aspecto para a produção de bons argumentos é o conhecimento das formas 
válidas de argumentação permite a produção de bons argumentos. Não permitindo sua 
refutação num primeiro momento, a apropriação das formas válidas auxiliam na sua 
avaliação independente do contexto em questão [10] [16]. 
 A Lógica compreende o estudo destas formas válidas de argumentos. E o 
conhecimento das formas argumentação constitui um ferramental poderoso para a 
formação do indivíduo permitindo a análise crítica esta que não consiste somente em 
refutar, mas “duvidar” ou “questionar”. 
 O objetivo desse trabalho é explorar o significado do desenvolvimento integral 
do educando nos documentos oficiais (PCN e DCNEB) e na literatura disponível. Será 
ainda meta desse trabalho expor de forma sucinta o papel das validações em Matemática 
para o desenvolvimento integral do educando.  
 
Desenvolvimento Integral do Educando 
 
 O ser humano está no centro de atenção da prática educativa  e o desafio é o de 
garantir, de forma contextualizada, o direito humano universal e social inalienável à 
educação [6] [15] e entender a educação como um direito individual e coletivo implica 
considerar o seu poder para habilitar para o exercício de outros direitos como civis e 
políticos potencializando o indivíduo como cidadão pleno de tal modo que viva e 
conviva em ambientes que transcendem o espaço e tempo escolares.  
 A educação deve permitir ao sujeito tomar posse de si mesmo, administrando as 
facilidades e dificuldades da vida e do mundo para o seu bem estar, o bem estar do outro 
e do meio ambiente possibilitando a todos viver e conviver da melhor forma 
compreendendo a si mesmo e o mundo de forma cada vez mais ampliada e crítica 
conduzindo, por sua vez, a um agir também consciente [6] [15]. 
 A escola deve promover a formação global que constitua um patamar para 
atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de preparação 
tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade 
que está em intensa movimentação [14].  
 Em termos práticos, considerando as diversas transformações decorrentes dos 
avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, nas 
mudanças do sistema financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo, 
a escola deve promover a formação global capacitando o indivíduo para o exercício da 
cidadania se posicionando frente a processos e inovações que o afetam [6] [14]. 
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 O conhecimento deve estar integrado à experiência da vida como um todo e o 
currículo conjuntamente com o conhecimento conceitual são os mediadores desse 
processo permitindo adquirir noções, entendimentos e compreensões da realidade. 
Contudo, em se tratando de educação básica, é necessário não transmiti-los de forma 
abstrata desvinculando da vida. 
 Um currículo praticado somente através de conteúdos, ou seja, um currículo 
técnico, é um currículo de procedimentos que favorece, tão somente, ao 
desenvolvimento de técnicas. Os conteúdos isoladamente são um limitado e restrito tipo 
de pensamento que não contribuem para o entendimento e não desenvolvem o senso 
crítico, ou seja, um currículo técnico não educa [4].  
 
Contribuições da Lógica Ao Desenvolvimento Integral do Educando 
 
 Raciocínio lógico é central tanto para o desenvolvimento da ciência e 
Matemática para a solução de problemas no dia a dia. Podemos raciocinar sobre 
assuntos que não se tem qualquer conhecimento apenas observando a forma do 
argumento ou simplesmente verificando se a conclusão decorre das premissas, como, 
por exemplo: 
 “Se o software está instalado e o cabo está ligado corretamente então a 
impressora funciona. Ora, o software está instalado e a impressora não funciona. Logo, 
o cabo não está ligado corretamente”. 
 Assumindo que o indivíduo não saiba nada sobre computadores, ele 
caracterizaria a inferência acima como válida e a conclusão deve ser verdadeira desde 
que a premissas também o sejam. 
 O principal objeto de estudo da Lógica é a relação de consequência entre um 
conjunto de proposições e uma outra proposição bem como o estudo de técnicas que 
auxiliam a produzir conclusões a partir da informação disponível, ou seja, o 
desenvolvimento da Lógica teve como  resultado a identificação de muitas técnicas para 
a produção de bons argumentos que são formas de argumento válido [16] 
 As formas de argumentos corretos é um aspecto que depende da relação que se 
estabelece entre premissas e conclusão e é independente  da verdade das premissas. Tal 
falto torna possível analisar os argumentos ainda que se saiba que as premissas são 
falsas. 
 A Lógica não cria raciocínios. Seu propósito é tomar do cotidiano os vários tipos 
de inferências e classificá-los em válidos ou não. Dessa forma, é comum o uso de 
raciocínios ou inferências incorretas no dia a dia. 
 A seguir, apresentaremos alguns argumentos que se apresentam como formas 
válidas de argumentação, porém, à luz da Lógica, são incorretos além de afirmações que 
não cabem à Lógica julgar. Estes últimos são chamados de abusos lógicos. 

As frases a seguir são casos de uma tentativa de aplicação da forma válida  
 

( ) ( )p q q p→ ↔ →� �  
 
 Disse Jesus: “Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora 
que dizem que não podem ver, a culpa de vocês permanece”. 
 
 Quem cala consente. Quem não cala, não consente.  
 As frases a seguir são aquelas em que se caracteriza o abuso lógico, ou seja, em 
que se afirma ou utiliza a palavra “lógico” com o intuito de validar a afirmação. 
 “Lógico que a gente gostaria de conquistar a vaga em campo, mas se o Tribunal 
der uma forcinha ninguém vai reclamar”. 
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 É lógico que as pessoas podem usar o alter ego para se sentir à vontade 
 
 O Maracanã estava lotado. E, lógico, entre os 84 mil torcedores havia muitos 
famosos. 
 
 Outro caso clássico é a aplicação do processo de generalização a partir de casos 
particulares como na frase a seguir: 
 
 Levou um golpe financeiro de sócios mineiros e por isso não confia em ninguém 
que tenha nascido em Minas Gerais. 
  
 Na frase a seguir, temos o caso de uma aplicação errada da forma válida de 
transitividade ou: 
 

[( ) ( )] ( )p q q r p r→ ∧ → → →  

 Não existe democracia sem imprensa livre. Não existe imprensa livre sem 
propaganda. Portanto, não existe imprensa livre sem democracia. 
 
A Matemática no Contexto do Desenvolvimento Integral do Educando 
 
 Em virtude da linguagem específica e expressões simbólicas terem um 
importante papel na Matemática, muitos acham que a Matemática é uma linguagem. 
Porém, antes de tudo, a Matemática é um sistema de conhecimentos em que as verdades 
matemáticas são independente da linguagem [20]. 
 Fazer Matemática é uma atividade humana e sua construção não é baseada nas 
leis da Lógica [11]. No nível acadêmico utiliza-se do método dedutivo para validar suas 
afirmações, porém, ao utilizar seus próprios métodos (distinto do método dedutivo) um 
indivíduo também está fazendo Matemática. 
 Como atividade humana, pode-se estabelecer relações entre objetos, contá-los, 
somá-los, dividi-los, etc, ou seja, permite organizar os objetos e eventos no mundo. E, 
portanto, é essa Matemática que permite ao indivíduo intervir no ambiente a sua volta 
que tem maior interesse para a educação e aprendizagem do aluno visto que esta é uma 
habilidade necessária à sobrevivência numa sociedade complexa e industrializada [7].  
 Embora as DCNEB (Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Básica) 
e os s PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) explicitam que o aluno, ao fim do 
Ensino Fundamental II, deve aprender a reconhecer e provar teoremas bem como 
possibilite uma aprendizagem que capacite-os a aplicar os conhecimentos matemáticos 
em várias situações, incluindo as  atividades cotidianas, ou seja, que contribuam para 
formação integral do educando uma vez que argumentos e provas transpõe o seu uso 
além daquele da  Matemática. A Matemática é apenas mais um contexto especializado 
que faz uso de afirmações no formato de argumentos diferindo apenas pelo seus 
métodos de validação dos resultados  [5] [6]. 
 
A Validação em Matemática 

 
  Demonstrar é argumentar e, enquanto a argumentação não fica limitada a um 
campo do saber, a demonstração visa uma comunidade especial que se interessa pelo 
estudo da Matemática. Já a prova, é outro tipo de justificativa que tem como 
pressupostos não o formalismo, mas sim os objetos sensíveis pertencentes ao mundo 
real podendo ser palavras, gestos e esboços, etc [1]. 
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 A demonstração é teórica e restrita a uma comunidade em particular, que tenha 
uma linguagem em comum (axiomas ou postulados e teoremas) tendo por fim uma 
única verdade  sem   deixar   espaço   para   dúvidas   a   respeito   de   sua   validação. A 
argumentação não fica limitada a um campo do saber e, juntamente com as provas, não 
têm a necessidade de formalismo, e seus pressupostos ainda não necessitam estar 
estabelecidos. 

O significado de argumento e prova transpõe o seu uso além daquele que se faz 
em Matemática e nesse sentido, Balacheff discute diversas perspectivas de prova 
matemática no processo de ensino e a respeito das funções da prova [3]: verificação, 
sistematização, comunicação, etc além de observar o caráter social de uma justificativa 
adotando a seguinte distinção [2]:  

A explicação situa-se no nível do sujeito locutor com a finalidade de comunicar 
ao outro o caráter de verdade de um enunciado matemático.  

As provas são explicações aceitas por outros num determinado momento, 
podendo ter o estatuto de prova para determinado grupo social, mas não para um outro. 

As demonstrações são provas particulares com as seguintes características: São 
as únicas aceitas pelos matemáticos e respeitam certas regras.  
 
Considerações finais 
 
 O objetivo deste trabalho é situar o papel da Lógica para o desenvolvimento 
integral do educando bem como observar como as provas em Matemática contribuem 
para o mesmo.   
 Argumentações e provas estão presentes em vários contextos extrapolando os 
limites da própria Matemática demonstrando que produzir bons argumentos e 
justificativas são uma habilidade que deve ser desenvolvida durante a vida escolar do 
educando. 
 Apesar de estar presente nos documentos oficiais que produzir provas é uma 
habilidade que o aluno deve adquirir, não há indicações, no próprio documento, sobre 
como trabalhar ou aplicar atividades significativas em sala para este fim. 
 A apropriação das formas lógicas ou formas válidas de argumentos é de 
fundamental importância para que o indivíduo possa avaliar os diversos argumentos e 
ou afirmações presentes nos meios de comunicação em geral. 
 Além disso, as provas em Matemática são de igual importância a serem 
trabalhadas em sala de aula tendo em vista as diversas funções. 
 Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que um estudo mais detalhado 
sobre o que é desenvolvimento integral do educando é necessário bem como um 
detalhamento da importância  das validações em sala de aula.  
 Nesse sentido, além desse detalhamento teórico, é objetivo nesse trabalho a 
produção de atividades pedagógica com a finalidade de explorar as validações e as 
formas lógicas. 
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