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Resumo: Os documentos oficiais que tratam da Educação Básica no Brasil enfatizam que é 
objetivo da educação promover o desenvolvimento pleno, a formação para a cidadania e a 
qualificação para o trabalho. Em particular, com relação às disciplinas matemáticas, embora não 
forneçam indicações de como desenvolvê-las, necessitam ser valorizadas atividades que 
favoreçam a expressão crítica sobre os problemas da Matemática, de outras áreas do 
conhecimento e da sociedade em que vive, bem como uma aprendizagem que permita formar 
opinião própria. Assim, neste trabalho, discutiremos o significado da formação integral do 
educando do ponto de vista da literatura existente e dos documentos oficiais (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica- DCNEB e Lei de Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional), bem como o papel do desenvolvimento do senso crítico 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 full 
development, preparing them to exercise their citizenship and qualifying them for work. In 
particular, in relation to mathematical subjects, although of no indicate how develop then, must 
be valued activities which promotes the development of the critical sense about the mathematic 
subjects, from the another areas of knowledge and the society in which he lives. Thus, 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 (DCNEB) as well as the contribution of the development of critical thinking and the 
mathematical validations to full development of the student. 
 
Keywords: Critical, Development Integral, Validation, Proofs. 
 
Introdução 
 

A Constituição Federal (1988) e os documentos oficiais que tratam da Educação Básica 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 2013) e, mais recentemente, 
as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCNEB, 2013) afirmam que são finalidades da 
Educação Básica o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sob o rótulo – Formação Integral do Educando – 
englobamos o conjunto dessas três finalidades e entendemos que elas apontam a necessidade de 
promover o desenvolvimento, pelo educando, de: potencialidades individuais gerais; consciência 
das responsabilidades e direitos inerentes à vida em sociedade; e bagagem pessoal adequada a 
possibilitar atuação transformadora na sociedade. 

Um objetivo desse trabalho é explorar o significado dessas finalidades, que tratam  
especificamente da Educação Básica no Brasil e, com base na literatura estudada 
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(Balacheff,1987,1982, 1984; Carraher, 1983; de Villiers, 1999 entre outros) fazer uma reflexão 
teórica sobre o papel da argumentação em Matemática (Validações) e o desenvolvimento do 
senso crítico. Além do detalhamento teórico, é objetivo desse trabalho a produção de uma 
atividade pedagógica com a finalidade de explorar processos de validações e argumentações em 
salas de aula de 6º ano do Ensino Fundamental. 
 
A Formação Integral do Educando 

 
 Em qualquer grupo social (vivendo de forma rudimentar ou em sociedades complexas 
como a atual) a transmissão de conhecimentos dos mais velhos para os mais novos (hábitos, 
costumes, crenças, etc.) é essencial para subsistência da sociedade. Esta transmissão de 
conhecimentos aos indivíduos em formação dá-se por meio da comunicação que, segundo 
Dewey, é o instrumento da continuidade social da vida (DEWEY, 1959, p 2, 3). 
 Na sociedade atual, em que as necessidades do indivíduo em formação ultrapassa as 
habilidades básicas de subsistência, as atividades dos adultos perdem significado para com os 
mais novos e o simples contato com o universo adulto próximo é insuficiente para a 
comunicação de conhecimentos que o permita viver e atuar na respectiva sociedade. Nesse 
sentido, a educação formal, por meio das escolas, representa o instrumento da continuidade 
social da vida, cabendo a esta instituição três funções (DEWEY, 1959, p 5, 20). 
1ª)  Proporcionar um ambiente simplificado de aprendizado em que o aluno assimile o   
conhecimento gradativamente, conforme evolução e maturidade do educando;  
2ª)      Permanecer neutra quanto às disputas ou posições religiosas, ideologias políticas, etc; 
3ª)    Fornecer elementos que possibilitem ao indivíduo entrar em contato com um ambiente 
social que extrapole as limitações do grupo social em que nasceu.  
De forma resumida, educar significa “dirigir ou elevar” e podemos dizer que é uma função da 

escola promover uma formação global que permita ao indivíduo atuar em espaços ou ambientes 

que transcendam o espaço e tempo escolares e grupo social que está inserido constituindo um 

degrau para o acolhimento de valores, saberes, hábitos culturais e aspirações dos estudantes 

(LIBÂNEO, 2012; ZABALA, 1986). 
Assim, pensando nos indivíduos, esta formação global dar-se-á por meio da 

aprendizagem de conhecimentos considerados fundamentais na Educação Básica independente 
do grupo social a que pertencem, observados as atitudes e disposições para a vida numa 
sociedade que está em constante transformação. O foco da prática educativa, longe de ser uma 
simples transmissão de conteúdos,  é educar um indivíduo tornando-o consciente de seus direitos 
e deveres para uma vida em sociedade atendendo as diferentes dimensões de desenvolvimento 
humano: Social, Interpessoal, Pessoal, e Profissional (ZABALA, 1986, pg 45; DEWEY, 1959, p 
89). 
Este, a meu ver constitui a característica essencial para a composição de um sistema educativo 
que deve observar seupapel democrático direcionado a uma maioria de cidadãos e cidadãs, além 
de estar em consonância com correntes gerais de aspecto político, social, econômico, filosófico, 
etc (SKOVSMOSE, 1994; ZABALA, 1986 p 35). 
 

O Senso Crítico e a Educação Matemática Crítica  
  
 O pensamento crítico, conceito desenvolvido na última metade do século XX por 
Michael Scriven and Richard Paul (SILVA, 2000; DINUȚĂ, 2014), é um processo intelectual de 
análise, síntese, conceptualização e avaliação da informação que, em qualquer situação, de 
interlocução interpessoal, possibilita aprimorar a qualidade dos julgamentos quanto a: clareza, 
precisão, consistência, relevância e imparcialidade de conceitos, conclusões, implicações e 
consequências. 



 

 

 Desenvolver senso crítico é um processo complexo que se inicia com a assimilação de 
conhecimentos e prossegue com o processamento de informações. Exercer pensamento crítico 
implica dominar conhecimento suficiente para formar suas próprias opiniões, além de ser capaz 
de submeter suas próprias ideias a outros mostrando tolerância e respeito às ideias e opiniões 
alheias (GLASER, 1914; RICHARD ET AL, 2008). De outra forma, Carraher considera que um 
indivíduo é dotado de senso crítico quando “[...] possui a capacidade de analisar e discutir 

problemas inteligente e racionalmente, sem aceitar de forma automática suas próprias opiniões 

ou opiniões alheias (CARRAHER, 1983; SUMNER, 1940). Em oposição, uma postura acrítica 
consiste em uma conformidade silenciosa. 
 Dessa forma, como contribuição da escola quanto às possíveis mudanças em um quadro 
social, o desenvolvimento do senso crítico do educando é de fundamental importância, sendo, 
portanto, coerente a presença deste objetivo no currículo escolar. Como mediadora entre o 
homem e as produções científicas, tecnológicas e culturais, e para promover o desenvolvimento 
dessa modalidade de pensamento, a escola necessita criar condições ou ambientes que estimulem 
o educando a questionar, a comparar e a justificar suas convicções de forma coerente por meio 
do oferecimento de um conjunto de atividades que favoreçam: o desenvolvimento pessoal; a 
interação social; apropriação de linguagens pertinentes aos conhecimentos científicos 
tecnológicos e culturais; discussão de conhecimentos considerados social e culturalmente 
relevantes; o desenvolvimento do pensamento crítico; e o desenvolvimento do raciocínio lógico.  
 Do ponto de vista da Educação Matemática, os conhecimentos matemáticos moldam e 
influenciam a sociedade atual, pois muitas decisões, socialmente relevantes, tomadas em várias 
áreas como Economia, Política ou Administração, estão baseados em modelos matemáticos e 
suas aplicações. A educação matemática crítica permite aos cidadãos analisar, avaliar e 
identificar como a Matemática apóia as decisões refletindo sobre as consequências, usos e 
abusos da Matemática na sociedade contribuindo para a formação de um cidadão crítico. 
Formar um cidadão crítico exige a promoção de valores e atitudes que são essenciais para 
construir sociedades democráticas e, segundo Skovsmose (SKOVSMOSE, 1998), é a 
comunicação entre alunos e professores em sala de aula que pode transmitir valores como a 
tolerância e o respeito pela diversidade e atitudes alheias. É bastante usual que as aulas de 
matemática escolar sejam baseadas em exercícios e perguntas com uma única resposta correta, e 
não na investigação. Dessa forma estão relacionadas a um trabalho rotineiro que cria relações 
autoritárias entre professores e alunos, não promovendo a pluralidade e respeito pela diversidade 
de ideias. 
 A “Educação Matemática Crítica” abrange uma variedade de perspectivas e atividades. 
Quanto às perspectivas, nesta teoria são discutidos: os aspectos sociais e políticos do 
aprendizado em Matemática; o acesso das ideias matemáticas a todos independentemente do 
sexo, cor, classe social, etc.; o uso e função da matemática na prática (seja uma aplicação 
tecnológica avançada ou uma aplicação diária); a vida em sala de aula, como um espaço 
democrático, em que as ideias devem ser apresentadas e negociadas; e, por fim, o 
desenvolvimento de um cidadão crítico. Já, quanto à perspectiva das atividades, segundo 
Skovsmose a educação matemática tradicional se enquadra no paradigma do exercício (prática 
de aulas expositivas e resolução de exercícios selecionados) contrapondo-se à proposta de um 
ambiente de investigação numa sala de aula de Matemática. Este último, proposta definida por 
Skovsmose como cenário de investigação, é que pode dar à Educação Matemática uma 
dimensão crítica, pois é o ambiente em que o aluno se envolve em processos de exploração e 
argumentação justificadas.  
 A relação entre Educação Matemática e democracia é discutida em termos de cidadania, 
focada no estudante como membro da sociedade, e da função social da Matemática. A ideia de 
cidadania consiste em tornar o indivíduo competente para atuar num espaço de divergências e de 
conflito de ideias, com as influências culturais e com os sentimentos presentes nas relações do 



 

 

sujeito com o mundo e consigo mesmo transcendendo a apropriação de direitos formalmente 
garantidos (MACHADO, 1997). É a atitude crítica que capacita o indivíduo a ter discernimento 
da realidade. A escola pode aguçar a consciência de contradições ou de aspectos desfavoráveis 
que existem na sociedade, por meio da promoção de uma consciência crítica (SEVERINO, 1986, 
p 96) e, com isso favorecer que o estudante assuma mais plenamente sua cidadania. O 
desenvolvimento da “educação crítica”, desta maneira, pode ser visto como uma tentativa de 
fornecer uma nova concepção de educação para cidadania. E a Matemática, como linguagem, 
pode ser interpretada como uma ferramenta não somente para registro de suas próprias temáticas, 
mas também como uma fonte para tomadas de decisão e ação. 

Experiência Didática em Geometria para o 6º ano  

 O objetivo principal da experiência realizada foi o de desenvolver uma sequência de 
atividades que conduzissem os alunos a demonstrar o seguinte resultado da Geometria: a soma 
dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180o. E, a seguir, conjecturar (e provar) um 
resultado que expresse a medida da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer.  
 A construção do resultado que almejamos foi mediada por questionamentos, 
argumentações e refutações. Como exemplo de fatos ocorridos durante a atividade podemos citar 
o momento da comparação dos ângulos. Alguns grupos utilizaram régua para medir ângulos, 
tomando dois pontos aleatórios sobre seus dois lados e medindo as distâncias entre estes pontos 
conforme figura 1. Com esta metodologia ficou estabelecido, por exemplo, que c<a<b por mais 
de um grupo. Com o objetivo de fazê-los questionar seus métodos, tomei 6 novos pontos, na 
lousa, sobre os lados e pedi que efetuassem, agora, uma nova comparação entre os ângulos 
obtendo configuração da Figura 2. Com este contraexemplo, perceberam que seu método era 
falho, pois agora a relação obtida foi a<b<c. 
 

  
 
 
 
 

 

 

Figura 1                                                                        Figura 2 

 Outra situação proposta foi a construção do segmento que determina a altura do 
triângulo. Ao definir altura como a distância entre um vértice e o lado oposto, não foram poucos 
os alunos que fizeram medidas aleatórias com régua de vários segmentos, unindo pontos da base 
com o vértice conforme figura 3. 

Figura 3
 

 Todos os segmentos no interior do triângulo foram adotados como distância entre o 
vértice A e o lado BC do triângulo e logo perceberam a necessidade de se estabelecer um 
padrão sobre a medida da altura. Decidimos, então, procurar o menor destes segmentos e 
chamá-lo de altura. 



 

 

 Desenhei os segmentos AI e AJ (ver figura 3) no quadro pedindo que os comparassem 
visualmente e, sem nenhuma objeção, o segmento AI foi dito maior que o AJ. O mesmo sendo 
feito com os segmentos AH e AL. Ao compararem AJ com AH foi logo percebido por alguns 
que caminhando para a direita a medida dos segmentos diminuem. Entendendo que estávamos 
prestes a encontrar um método para determinar a menor distância entre o vértice A e o lado 
AB, desenhei o ângulo x destacado na figura 3. Perguntei aos alunos como tal ângulo se 
comportava quanto à sua medida. De forma automática disseram que para a direita aumentava 
e se fosse para a esquerda diminuía e que, conforme o aluno H, com o “irmão dele”, o ângulo 
y, ocorria o contrário. De posse destas observações dos alunos, o próximo passo dado por eles 
foi perceber que em algum ponto estes pares de ângulos seriam iguais e neste momento foi 
possível estabelecer o segmento que chamamos de altura, associado ao menor dos segmentos 
internos naquele triângulo. Terminando por definirem a altura corresponde ao segmento que 
determina pares de ângulos iguais com lado BC em questão, conforme figura 3. 
 Na sequência da atividade, estabelecemos a prova de que a soma dos ângulos internos 
de qualquer triângulo é 180º e tentamos estabelecer alguma metodologia para determinar a 
soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Analisando um quadrilátero e 
um pentágono, poucos alunos (quatro de um total de 80) conseguiram descobrir que bastava 
decompor a figura em triângulos, porém, após socialização do procedimento, todos os alunos 
perceberam que poderiam utilizar o resultado anterior para determinar a soma dos ângulos 
internos dos dois polígonos em questão e que a justificativa estava solidamente estabelecido a 
partir do resultado prévio. 
 
Considerações finais 
 
 Uma conclusão preliminar que faço dessa experiência é que foi possível atingir os 
seguintes objetivos que pretendíamos ser alcançados pelos alunos: 
1) vivenciaram a construção de conceitos e definições matemáticas; 
2) vivenciaram o processo de validação como Explicação, Refutações e Provas; 
3) desenvolveram o senso crítico por meio das argumentações que ocorreram; 
4) tiveram uma experiência significativa com a inferência lógica em Geometria. 
 A Matemática é um sistema de conhecimentos no qual suas verdades são independentes 
da linguagem. Assim sua construção, que no nível acadêmico se faz uso do método dedutivo, 
na escola pode ser substituída por outros métodos de validação para suas afirmações. Validar 
uma afirmação em Matemática também é argumentar e, segundo Balacheff, suas funções de 
verificação, sistematização e comunicação abrem diversas perspectivas de entendimento e 
aplicações no contexto escolar.  
 Na análise que faço do resultado desta atividade, os alunos desenvolveram um processo 
de prova. Provas são explicações aceitas por outros num determinado momento, podendo ter o 
estatuto de prova para determinado grupo social, mas não para um outro em oposição a uma 
demonstração que é uma validação universal aceita por matemáticos. 
 O processo de validação que propusemos aos alunos transformou afirmações 
eventualmente (ou inicialmente?) desconexas, em um novo resultado que decorreram da crítica 
às conclusões iniciais, ampliando o conhecimento e ajudando a identificar afirmações e 
procedimentos inconsistentes. Com relação à democracia e à cidadania, as discussões em sala 
criaram um ambiente em que as decisões e práticas adotadas foram negociadas, optando-se 
sempre por aquela que conduzia ao melhor resultado em detrimento de questões pessoais, 
imposições ou autoritarismo do professor criando, em algumas situações, um fórum para 
debate crítico.  
 Por fim, por meio da prova construída, os alunos vivenciaram uma importante 
comunicação baseada em linguagem matemática, no qual a simbologia empregada estava 



 

 

repleta de significados. As atitudes aqui exercitadas, ao nosso ver, constituíram uma ajuda para 
as aplicações do estudo realizado, tanto dentro como fora da Matemática.  
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