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ResumoResumoResumoResumo 

Este trabalho se propõe a investigar a dinâmica do pensamento dos historiadores 
ao comporem um conhecimento sobre história dos sistemas de medidas de área, 
enquanto formas de expressões e representações históricas, através de um 
estudo de caso. Para subsidiar teoricamente o nosso entendimento sobre a 
operação do pensamento, recorremos a algumas idéias de David Bohm (1989, 
1992, 1994, 1996). Elegemos um período reconhecido pelos teóricos como 
contendo as origens do pensamento geométrico -abrangendo os conhecimentos 
desenvolvidos pelos egípcios, babilônios, chineses, hindus, gregos e romanos- e 
referido como comportando um ciclo de desenvolvimento desse conhecimento, 
descrito como iniciação, apogeu e declínio. Assumimos essa história, tal como 
contada pelos teóricos, como uma versão, que organizamos e relatamos com o 
auxílio de três conjuntos de categorias. Um referente aos elementos envolvidos 
nas práticas de mensuração, outro referente ao entendimento dos historiadores 
sobre o desenvolvimento do conhecimento geométrico e o terceiro, referente à 
natureza do desenvolvimento do conhecimento científico. Este exercício nos 
possibilitou extrair as principais crenças dos teóricos que criticamos à luz do 
conhecimento sobre cubação (Dal Pian, 1994). Destacamos a importância da 
abordagem metodológica adotada neste estudo para o ensino da geometria e de 
sua história.  



AbstractAbstractAbstractAbstract    

This work is a case study to investigate the dynamics of the historians’ thought as 
they produce a knowledge about the history of the area measurement systems as 
forms of historical expressions and representations. We refer to some of the ideas 
of David Bohm (1989, 1992, 1994, 1996) to support our theoretical understanding 
about the operation of thought. We chose a period that is recognized by the 
theorists as the origin of the geometrical thought -embracing the knowledge 
developed by the Egyptians, Babylonians, Chinese, Hindus, Greeks and Romans- 
and is referred to as containing a cycle in the development of this knowledge, 
described as beginning, apogee and decline. We assume this history, as told by 
the theorists, as a version that we organize and tell with the help of three sets of 
categories. The first refers to the elements that take part in the measurement 
practices; the second refers to the historians’ understanding about the 
development of the scientific knowledge. This exercise allowed us to extract the 
theorists’ main beliefs, that we criticized in the light of the knowledge about 
Cubação (Dal Pian, 1990). We stress the importance of the methodological 
approach adopted in this study to the teaching of Geometry and its history. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Nosso projeto de tese, apresentado em 1994, propunha a investigação de modelos 

de representação de conceitos que levassem em consideração características 

históricas e sociais, na perspectiva de derivar implicações concretas para o ensino 

de conceitos científicos e sugestões para organização de material instrucional de 

apoio ao professor do ensino fundamental. 

Algumas decisões já haviam sido tomadas quando da apresentação do projeto. 

Estas decisões advinham de motivações resultante de nossa dissertação de 

Mestrado, apresentada meses antes, bem como dos trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Científica e 

Produção do Conhecimento nas Ciências (CCPC)1, do qual fazemos parte desde 

1990.  

Da dissertação de Mestrado (Gomes, 1994b), trazíamos a intenção de aprofundar 

estudos relacionados ao modo pelo qual produzimos e representamos conhecimento 

dentro de uma perspectiva que resguarda os elementos sociais e históricos, as 

relações de produção e o movimento da sociedade e dos homens, identificados a 

partir de momentos de tensão e crise. A idéia era avançar estes estudos, 

principalmente naqueles aspectos cujas noções de representação, conceitos e 

categorias apontavam para modos de organização do pensamento. 

                                               
1 A produção do CCPC está disponibilizada na internet através do endereço: 
www.ufrn.br/centros/ccsa/educacao/FrameIndex.htm 
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Durante o processo de elaboração da dissertação de Mestrado, o CCPC vinha 

aprofundando estudos sobre os conceitos de vida, área e objeto, dentro da linha de 

pesquisa relacionada com a aquisição, representação e emergência de conceitos.  

Na época, os estudos sobre o conceito de vida situavam-se no âmbito das várias 

discussões existentes na área do ensino de ciências e destacavam, essencialmente, 

aspectos cognitivos relacionados ao entendimento de “ser vivo”, identificados como 

problemáticos a partir da aplicação do módulo temático2 Seca & Água. Os estudos 

relativos ao conceito de área, originados da aplicação do módulo temático 

Agricultura, carregavam uma motivação na qual o caráter social (da vida nas 

comunidades) e histórico (da produção agrícola) eram fundamentais para o seu 

entendimento. Estes aspectos faziam-se, particularmente evidentes, no tratamento 

do conceito de área, associado a práticas de medidas de áreas utilizadas pelos 

pequenos agricultores, no âmbito da Geometria da Cubação, um conhecimento 

sistematizado em Dal Pian (1990). O estudo sobre a noção de objeto visava 

subsidiar aqueles referentes aos conceitos de vida e área e pressupunha uma 

perspectiva mais filosófica, que remetia a questões de natureza ontológica e 

epistemológica mais amplas. 

Dessa forma, foi relativamente natural identificar, no conceito de área, um caso 

apropriado à abordagem que pretendíamos adotar. Trabalhar as questões 

relacionadas a este conceito, a partir da Geometria da Cubação, parecia nos 

                                               
2 Desde 1976, o grupo vem desenvolvendo metodologias e produzindo módulos temáticos para o 
ensino de ciências das séries iniciais. Foram produzidos os módulos sobre Seca & Água, Agricultura, 
Terremoto e Habitação. Estes módulos compõem-se de um conjunto de materiais e servem de apoio 
ao professor de ciências. A característica básica é a preocupação em trabalhar o conteúdo de 
ciências a partir de temáticas locais. Atualmente, estes módulos estão sendo disponibilizados na rede 
internet através do endereço citado na nota anterior, juntamente com a produção do CCPC. 
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oferecer uma alternativa viável para uma abordagem histórica e social, ao mesmo 

tempo que apontava para modos de organização do pensamento, derivando 

implicações conceituais e metodológicas para o ensino de ciências. 

O pressuposto básico que orientava nossa postura, nessa época, era o 

entendimento de que os homens constroem as representações de seus conceitos e 

categorias a partir da sua relação com os outros, no conjunto das forças produtivas; 

assim sendo, somos produtores e produtos da nossa própria história, bem como das 

nossas representações e do nosso pensamento. Captar este movimento implicava 

em buscar um entendimento do momento histórico no qual uma sociedade opera e 

nesse sentido tínhamos claro que tal possibilidade supunha olhar para a história 

tendo em vista as crises que essa sociedade atravessa (Gomes, 1994b). Desse 

modo, os diversos momentos históricos se caracterizariam como momentos de crise 

nos vários aspectos da ação humana, concorrendo igualmente para que os homens 

se coloquem diante da História, passando a representar as necessidades da época. 

Nestes momentos, inevitavelmente, o homem pensa, atua, modifica e transforma 

condições no mundo, sendo, ao mesmo tempo, objeto de sua ação. Nesta 

perspectiva, as representações vão além de uma mera expressão da realidade, 

implicando em consciência do momento histórico, através do movimento do 

pensamento. Isto permite aos homens se organizarem enquanto sociedade e, ao 

fazê-lo, agruparem os fatos e os objetos em categorias de pensamento. Assim, o 

pensamento deixa de ser apenas a projeção de determinadas condições históricas 

petrificadas, para se tornar formas ontológicas de experienciar e de pensar a essência 

humana. 
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No mundo contemporâneo, a crise tem se configurado como resultante da contradição 

cada vez maior entre a tecnologia, a ciência e os homens, indicando a necessidade de 

tomada de consciência desse momento. Reconhecer esta crise tem sido o esforço de 

muitos pesquisadores e pensadores que tentam vislumbrar caminhos e saídas. 

Se por um lado há o reconhecimento e a certeza do avanço e progresso obtido através 

da ciência e da tecnologia, por outro temos vivenciado a incerteza e a insegurança 

ante estes mesmos avanços. Se é criada a possibilidade de se viver mais e melhor, 

cria-se junto a possibilidade de aniquilar a espécie humana. Assiste-se também a 

questões raciais, étnicas e religiosas, dividindo os homens e as nações por propósitos 

cada vez mais refinados e abstratos. As divergências políticas, econômicas e sociais 

têm tomado proporções gigantescas. As questões ideológicas e ecológicas assumem 

aspectos de credo, de fé e de vida. 

O processo produtivo, como resultado do desenvolvimento da tecnologia e da ciência, 

já se organiza em novas divisões de trabalho, com a produção de mercadorias 

diversificadas, sofisticadas e flexíveis, apontando para o caráter global da sociedade, 

da cultura e do indivíduo, com um novo ciclo de expansão das relações econômicas e 

sociais, modificando, assim, simultaneamente, as dimensões do comportamento 

humano, econômico, político e social.  

Algumas destas questões surgem hoje com o grande slogan do interesse ecológico 

universal. O reconhecimento e a defesa ecológica do planeta e, conseqüentemente a 

nossa defesa, assumem grande destaque. Contudo, cientistas como Mészáros (1989) 

enfatizam que o tom cataclismático dos sermões ecológicos não se propõe apenas à 
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defesa ecológica, mas traz também a possibilidade de desviar as pessoas dos seus 

problemas sociais e políticos. De certa forma, ele sugere que tais discursos criam 

situações e comportamentos contraditórios, dado que, se por um lado não importa a 

quantidade de recursos gastos em armamentos, por outro, cortes consideráveis nos 

padrões de vida são aceitos em prol da viabilização dos custos para a recuperação do 

meio ambiente. A despeito de controles deste tipo, identificamos ainda uma série de 

alterações geológicas, climáticas e demográficas que são objetos de estudo para as 

discussões que envolvem a ecologia. 

Um exemplo típico de abordagem nesta perspectiva é apresentado por Capra, no livro 

The Web of Life (1996), no qual ele procura comunicar um complexo network de 

conceitos e idéias que estariam compondo uma nova visão, uma nova consciência, por 

ele denominada de “ecológica”, no sentido dado pelo movimento filosófico de “Deep 

Ecology”3, ou seja, não há separação entre o homem e seu ambiente natural e o 

mundo é visto como um network de fenômenos que estão fundamentalmente 

interconectados, no qual o homem é apenas um padrão particular de ser vivo na teia 

da vida (web of life). 

O paradigma proposto por Capra é resultado de uma síntese das contribuições de 

teóricos e pesquisadores como Humberto Maturana, Francisco Varela, Gregory 

Bateson e Ilya Prigogine. Segundo Capra, os problemas que vivenciamos são 

resultantes de uma crise de percepção. Ele propõe a mudança do paradigma não só 

para a ciência mas para todas as áreas de atuação do homem, principalmente a área 

política, para que nossos líderes possam perceber que as possíveis soluções, por eles 

                                               
3 Para maiores detalhes ver Capra, 1996, págs. 6-8, 10-12, 180, 288. 
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sugeridas, afetam as futuras gerações. Ante tal quadro, Capra defende que a única 

solução viável é a sustentável, ou seja, a que satisfaça as necessidades sem diminuir a 

perspectiva e as escolhas das futuras gerações. 

A proposição destas soluções é, segundo Capra (1996), devido à característica global 

dos problemas que enfrentamos, cujos prejuízos à biosfera e à vida humana são 

alarmantes e não podem ser vistos isolados, separadamente. Pelo contrário, precisam 

ser entendidos dentro de uma abordagem sistêmica, ou seja, interconectados e 

interdependentes.  

A visão de mundo sistêmica - universo como sistema, sociedade como sistema, 

homem como sistema, pensamento como sistema -, tem fornecido as bases para um 

tipo de modelo de explicação das crises, permitindo o surgimento de várias formas 

alternativas de superação. Tais alternativas apontam a necessidade de um novo olhar, 

de uma nova metodologia, de uma nova metáfora para conceber o mundo enquanto 

algo composto de sistemas complexos. As trocas e interações assumem o foco central 

das proposições, juntamente com o desenvolvimento tecnológico. Tais concepções 

são, em grande parte, organizadas a partir das trocas propostas pelas leis físicas da 

termodinâmica e da teoria da informação, recorrendo ao modelo biológico de 

interações dos sistemas complexos associados ao desenvolvimento tecnológico. 

Traços desta concepção podem também ser encontrados em trabalhos de Joël de 

Rosnay, Pierre Levy e Henri Atlan. A proposição alternativa de Rosnay (1995) remete 

para uma abordagem sistêmica, concentrando-se principalmente no jogo das 

interações dos seus elementos. Como um modo de observar os sistemas da natureza, 
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ele propõe um método transdisciplinar sistêmico, cujo instrumento pode ser 

representado metaforicamente pelo macroscópio, ou olhar complexo, em 

contraposição à do microscópio ou olhar específico e do telescópio ou olhar global. 

Esta metodologia permite, segundo Rosnay, reunir e organizar os conhecimentos com 

vistas a uma maior eficácia de ação. Engloba a totalidade dos elementos do sistema, 

suas interações e sua interdependência. 

Pierre Levy (1993) desenvolve sua proposição de ecologia cognitiva, destacando o 

papel das tecnologias da informação na constituição das culturas e da inteligência dos 

grupos, em que o computador se apresenta como o dispositivo técnico a partir do qual 

percebemos o mundo. Assim, Levy assume que a história das tecnologias intelectuais 

(oralidade, escrita e informática) condiciona (sem determinar) a do pensamento. O 

hipertexto consistiria na metáfora para a ecologia cognitiva, na qual uma imensa rede 

associativa que constituiria nosso universo mental estaria em permanente mudança.  

Henri Atlan (1992) ressalta o caráter auto-organizador presente nos organismos, 

mesmo os mais simples, que traduzem o movimento de criação de ordem a partir da 

desordem. Daí a sua metáfora entre o cristal e a fumaça. Atlan reconhece o papel do 

aleatório (ruído) e das propriedades físico-químicas dos organismos no movimento de 

auto-organização e auto-reprodução. 

Contudo, alguns pesquisadores como Schaff (1989) e Negroponte (1995), assumem 

que não é necessário apontar alternativas. Elas já estão postas na sociedade 

informática e no contexto de uma vida digital, da qual os homens devem buscar tirar 

dela o maior proveito possível, no sentido de ter uma vida mais feliz. Ou seja, a 
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informática traria consigo a possibilidade de auto-realização humana devido ao 

potencial auto-criador que oferece. 

Em um âmbito mais geral, histórico e social, pesquisadores como Hobsbawn (1995), 

Kurz (1993) e Mészáros (1989) sugerem a tensão entre o processo de globalização e a 

incapacidade conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres 

humanos de se acomodarem a este processo, como algumas das características mais 

impressionantes da crise do fim deste século. 

Hobsbawn (1995) apresenta a crise atual com características singulares com relação à 

crise vivida no início do século com as duas Grandes Guerras Mundiais. Ele sugere 

que a crise atual não é apenas uma crise política, mas é uma crise estrutural geral das 

instituições de controle, em que a própria existência humana está em jogo. Segundo 

Mészáros (1987), a crise atual envolve inevitavelmente toda a humanidade. Hobsbawn 

(1995, p. 19) vai ainda mais longe e aponta que  

"A crise afetou várias partes do mundo de várias maneiras e em 
graus diferentes, mas afetou a todas elas, fossem quais fossem 
suas configurações políticas, sociais e econômicas, porque pela 
primeira vez na história a Era de Ouro4 criara uma economia 
mundial única, cada vez mais integrada e universal, operando 
em grande medida por sobre as fronteiras de Estado 
('transnacionalmente') e, portanto, também, cada vez mais, por 
sobre as barreiras da ideologia de Estado. Em decorrência, as 
idéias consagradas das instituições de todos os regimes e 
sistemas ficaram solapadas.” 

O desemprego em massa, as depressões cíclicas severas, a má distribuição de renda 

e os gastos excessivos do Estado frente a uma renda cada vez mais limitada e o 

colapso dos países socialistas, configuram-se como fatores importantes, como 
                                               
4Na sua análise do Breve Século XX, Hobsbawn divide o século em três grandes momentos. O primeiro 
a Era das Catástrofes (1914 à 1945); a Era de Ouro (1946 à 1973) e as Décadas de Crise (1973 à 
1990). 



 

18

indicadores da perda de esperança, das incertezas e do mal-estar com que entramos 

neste fim do milênio. Na verdade, são as estruturas históricas das relações humanas 

que estão diluídas de tal forma que definir um grupo é definir os que não pertencem a 

ele. Encontramos, hoje, uma extrema proliferação de pequenos grupos organizados 

em prol de interesses específicos e cada vez mais distantes de uma composição do 

todo da sociedade, onde o que aflora são valores individualistas absolutamente 

associais.  

A instabilidade e a crise que estamos vivenciando é a crise de um mundo que perdeu 

suas referências. Hobsbawn (1995) aponta que não se trata de crise de uma forma de 

organização, mas de todas as formas. Na verdade, as relações sociais são o eixo 

primordial desta crise. São elas que estão sendo afetadas e as conseqüências são 

sentidas em todas as áreas, econômica, política, social, cultural, moral. 

As evidências estão bem próximas de nós. Algumas vezes nos damos conta delas, 

outras não. Mas o fato é que não temos como negá-las. Tais evidências não 

configuram uma crise que está no outro ou ‘fora’ de nós mesmos, enquanto indivíduos. 

É uma crise que é nossa. É de todo o conjunto da sociedade, das relações sociais 

refletidas nos comportamentos e ações dos homens. Os meios de comunicação, por 

exemplo, registram, a todo momento, cenas de violência bárbara entre crianças e 

adolescentes, surtos de novas epidemias mortais e ressurgimento de outras tantas que 

já tínhamos como debeladas; disputas por terras, guerras e desentendimentos de 

cunho étnico e religioso, disputas acirradas de posições e opiniões. 
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Neste contexto, no qual o homem é chamado a se posicionar diante da história e a 

buscar a superação deste estado de coisas, a mente e os processos cognitivos têm 

assumido extrema importância. Tanto que a partir da Segunda Grande Guerra a 

discussão sobre a natureza da mente e seu entendimento voltam a ocupar lugar de 

destaque. Procura-se descobrir que espécie de complexidade a mente (o pensamento 

humano) pode produzir e, desde então, temos convivido com a concepção de que 

aonde existir essa espécie de complexidade estaremos lidando com fenômenos 

mentais. Esta crença e a necessidade de buscar caminhos têm levado os 

pesquisadores a utilizarem-se da ciência cognitiva como uma poderosa ferramenta 

para pensar as crises e as possibilidades de sua superação. 

Obviamente, o estudo da mente não é algo exclusivo de nossa época. É uma 

preocupação presente entre os homens desde a Antigüidade. As questões sobre a 

natureza da mente e do conhecimento já eram discutidas por Sócrates, Platão e 

Aristóteles, por exemplo. Descartes, Locke, Hume, Berkley, Kant e William James, 

entre outros, discutiram a mente entre os séculos XVII e XIX. As preocupações 

referentes a este conhecimento têm sido vinculadas ou aos aspectos ontológicos da 

mente ou aos seus aspectos funcionais, numa procura de definição para o 

significado da mente, bem como para seu funcionamento. Desta forma, o que parece 

ser novo na contemporaneidade são o uso e o controle conscientes deste 

conhecimento como ferramenta para pensar as crises.  

O fato de termos esta discussão sobre a mente ao longo da história e presente 

desde os primórdios, só nos dá a convicção de que, mesmo não havendo um 

propósito consciente do seu uso, já se delineavam tentativas que se configuravam 
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como respostas dos homens a situações de crise. A emergência de enunciações e 

discursos sobre mente e matéria pode ser tomada como um exemplo disto. Este 

vínculo, no qual as questões da mente são geradas em contextos de crise, pode nos 

oferecer um pressuposto importante para voltarmos a momentos históricos passados 

e reconstruí-los, olhando para aquilo que pode ser indicativo da própria crise que os 

homens tiveram que enfrentar. Sabemos que a crise, tal como a que vivenciamos, 

não é prerrogativa de nossa época. Como já dissemos anteriormente e aqui 

reforçamos, esta crise é uma crise de natureza permanente na humanidade. Este 

entendimento traz conseqüências. Ele exige que consideremos o pensamento, em 

sua operação, como a principal expressão de momentos históricos de crise. É esta 

conseqüência que tomamos para organizar nossa tese nesse trabalho, como uma 

tentativa de fazer dele mais uma ferramenta explicativa e construtiva das 

possibilidades de superação das crises. 

Neste sentido, se temos claro a intenção de estudar a expressão e as 

representações elaboradas pelos homens, enquanto consciência, precisamos olhar 

para o modo como os homens operam seu pensamento. Para isto precisamos saber 

como o pensamento opera, como a mente se organiza em categorias de 

pensamento.  

Esta tese se propõe a investigar formas de expressões e representações históricas 

através de um estudo de caso sobre sistemas de medidas de área. Encontra-se 

estruturada em três capítulos. No capítulo 1, procuramos apresentar subsídios para 

entendermos como se dá a operação do pensamento. Recorremos a David Bohm, 
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por acreditarmos que a análise por ele empreendida nos oferece os elementos 

importantes a um estudo desta natureza. 

David Bohm foi um físico, que prestou contribuições significativas ao 

desenvolvimento da Ciência. As implicações filosóficas do conhecimento gerado 

pela física quântica e da relatividade constavam igualmente de suas preocupações. 

Nos últimos vinte anos de sua vida, Bohm se dedicou a organizar encontros para 

discutir a natureza da realidade em geral e a da consciência em particular, como um 

todo coerente em constante processo de mudança, na qual se efetivam o conjunto 

das atividades humanas. Através destes encontros, cujo objetivo básico era 

estabelecer o diálogo, Bohm amplia as possibilidades de investigação sobre a crise 

que temos vivenciado e a possibilidade de transformação individual e coletiva.  

O segundo capítulo constitui-se de um exercício no qual procuramos entender o 

movimento do pensamento dos historiadores ao comporem um conhecimento sobre 

história dos sistemas de medidas de área, privilegiando um período reconhecido 

como contendo as origens do pensamento geométrico e que abrange os 

conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios, babilônios, chineses, hindus, gregos e 

romanos. Este é um período referido como comportando um ciclo de 

desenvolvimento do conhecimento geométrico sobre medidas de área, descrito 

como de iniciação, apogeu e declínio. 

Consideramos que a história dos sistemas de medidas de área apresentada pelos 

historiadores se constitui em uma versão, uma estória. Como tal podemos 

apreender, na forma de crenças, traços marcantes da racionalidade pressuposta 
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pelos historiadores sobre o que conta como conhecimento verdadeiro ou correto 

sobre área. 

Neste sentido, tomamos o relato histórico dos teóricos nos aspectos que visam 

conferir cientificidade (ou não) ao conhecimento dos antigos. Organizamos o relato 

em períodos associados às civilizações: Egito, Babilônia, China, Índia, Grécia e 

Roma; e destacamos, para cada período, as principais crenças dos historiadores. 

Consideramos que, no seu conjunto, essas crenças caracterizam um modo de 

pensar sobre área, que sintetizamos no capítulo seguinte através de dois conjuntos 

de crenças: um referente à cientificidade e racionalidade do pensamento científico e 

outro referente aos enunciados geométricos. 

No capítulo três, elaboramos uma crítica ao pensamento dos historiadores relatado 

no capítulo dois. Iniciamos resgatando nossas próprias opções e decisões 

metodológicas que levaram ao relato tal como construído. Caracterizamos, a partir 

daí, os principais traços do pensamento dos historiadores que compõem um modo 

de pensar sobre área e apontamos para a natureza problemática do mesmo. 

Criticamos esse modo de pensamento chamando a atenção para a contradição 

entre as crenças dos historiadores sobre cientificidade e racionalidade e um de 

nossos pressupostos. Recorremos à geometria da cubação para revermos e 

ampliarmos as crenças de natureza geométrica, sustentadas pelos historiadores. 

Discutimos a importância da abordagem metodológica adotada nesta tese, para o 

ensino da geometria e de sua história. 
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    

David Bohm: pensamento e diálogoDavid Bohm: pensamento e diálogoDavid Bohm: pensamento e diálogoDavid Bohm: pensamento e diálogo    
 

 

1.1. Pensamento e Fragmentação1.1. Pensamento e Fragmentação1.1. Pensamento e Fragmentação1.1. Pensamento e Fragmentação 

David Bohm (1989, 1992, 1994 e 1996) sugere que praticamente todos os problemas 

que enfrentamos estão originalmente no pensamento e que nós não vemos isto, ou 

pelo menos temos dificuldade em aceitar tal fato. Isto porque o pensamento é tido 

como o meio do qual dispomos para tentarmos resolver os problemas. Toda a nossa 

cultura se orgulha do pensamento como sua mais alta e nobre ferramenta. Por causa 

dele, somos capazes de produzir descobertas na tecnologia, na cultura e em vários 

outros meios. No entanto, Bohm insiste em que o pensamento tem funcionado de uma 

forma tal que está nos conduzindo para a destruição; ante esta observação, ele alerta 

que olhar para isto se faz necessário.  

Ao apontar a importância para a análise do pensamento, Bohm (1994) ressalta o fato 

de que a sociedade, o ambiente e cada indivíduo, têm se desenvolvido de modo 

fragmentário em nações e em diferentes grupos (religiosos, políticos, econômicos, 

raciais, entre outros) existentes separadamente. O indivíduo também se apresenta 

fragmentado numa série de compartimentos separados e conflitantes conforme seus 

diferentes desejos, metas, ambições, lealdade e características psicológicas. Esta 

fragmentação tem gerado confusões em nossas mentes e ações, ao mesmo tempo em 



 

24

que tem interferido na nossa percepção e nos impedido de resolver grande parte dos 

problemas.  

Distinguir e separar as coisas não é a questão básica da fragmentação. Segundo 

Bohm (1989, p. 20), isto não só é adequado, como também necessário, uma vez que 

precisamos reduzir as coisas a proporções controláveis e analisáveis, já que não 

podemos abarcar o todo de uma só vez. Ele reconhece que a primeira compreensão 

dos homens como distinto da natureza foi um importante passo para a autonomia do 

pensamento, permitindo que ele fosse além dos limites imediatos da natureza na 

imaginação e no trabalho prático. Mas foi esta habilidade do homem em separar a si 

próprio da natureza, em distribuir e em distinguir as coisas, que levou a resultados 

negativos e destrutivos. Através da fragmentação os homens perderam a consciência

ou não mais tomaram ciência do que estavam fazendo e estenderam este processo 

para além dos limites nos quais operavam adequadamente. 

Ora, o processo de distinção é uma maneira útil de pensar sobre as coisas. Mas 

quando o homem utiliza este modo de pensamento para situações mais amplas a 

respeito dele próprio e a respeito do mundo em que vive, ao que Bohm (1989, p. 20-

21) chama de visão de mundo pessoal, ele deixa de tomar ciência e considerar as 

divisões como úteis para pensar e passa a ver e a experienciar a si próprio e ao seu 

mundo como efetivamente constituídos de fragmentos existentes separadamente e 

age como se tudo correspondesse ao seu modo de pensar, obtendo assim, uma prova 

aparente de que esta visão fragmentária é correta. Ao agir de acordo com o seu 

pensamento, o homem nega que é, ele próprio, a causa da fragmentação que agora 

parece ter uma existência independente da sua vontade e do seu desejo. 
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Na verdade, Bohm (1989, p. 21) aponta que, historicamente, os homens sempre 

almejaram o uno e que, por isso mesmo, têm consciência desta fragmentação. Bohm 

exemplifica essa busca referindo-se a um tempo anterior à separação entre homem e 

natureza, entre homem e homem. Mas ele também lembra, que só essa intenção não 

tem sido suficiente para evitar a fragmentação. 

Bohm (1989, p. 70) destaca que o pensamento sempre se envolve em alguma espécie 

de jogo, seja ele livre e criativo ou não. Ao promovermos o jogo livre da mente -o jogo 

criativo-, criamos a possibilidade de buscar novos caminhos e de nos comunicarmos 

melhor. Este jogo constitui-se na verdadeira essência do pensamento. 

Bohm (1989, p. 71) sugere que o jogo livre funciona da seguinte forma: 

"(...) no jogo criativo há percepções frescas que nos possibilitam 
propor uma nova idéia para exploração. À medida que as vamos 
descobrindo, compomos as suas implicações ou pômo-las em 
paralelo com outras idéias mais familiares. No final, supomos que 
aquelas idéias são corretas, isto é, elaboramos uma hipótese e 
depois atuamos de acordo com a noção de que é assim que as 
coisas acontecem. A passagem desde propor até supor através 
de compor leva-nos a realizar as ações diárias de rotina fora, ou 
quase, do pensamento consciente."5

Por exemplo, se você supõe que uma determinada ponte é segura, então você está 

disposto a atravessá-la de acordo com isso. Após passar por ela algumas vezes com 

êxito, você está disposto a tomar como verdadeira, a suposição de que a ponte é 

segura e deixará de pensar no assunto. Contudo, se depois em uma de suas 

passagens, ela começar a balançar, você sentirá a necessidade de alterar sua 

hipótese e também a disposição em que estava, uma vez que ela deixou de ser 

                                               
5 Grifo nosso. 
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apropriada. Este é um processo prático que libera a mente para outras questões, 

desde que nunca se esqueça que essas suposições podem se revelar como falsas. 

No entanto, o pensamento pode também jogar falso, uma vez que até o pensamento 

excessivamente rígido (não criativo) é ainda um jogo ao pretender que algo é fixo 

quando na realidade não é. O pensamento rígido ainda joga quando pretende não ter 

nenhuma pretenção e basear-se unicamente na verdade e nos fatos. 

É nesta disposição da mente em jogar falso para manter a habitual sensação de 

conforto e segurança que estão radicados os problemas básicos da sociedade e da 

ciência. Segundo Bohm (1989, p. 74), isto implica que os problemas têm sua origem 

nesta abordagem inadequada por parte da sociedade. 

Com isso, a fragmentação está sendo continuamente produzida pelo hábito de tomar o 

conteúdo do pensamento como uma descrição do mundo como ele é. Ou seja, o 

pensamento em correspondência direta com a realidade objetiva. Ao fato de nosso 

pensamento ser permeado por distinções, segue-se o hábito de enxergá-las como 

divisões, através das quais o mundo é visto e experienciado como algo efetivamente 

em fragmentos. É este modo fragmentário de olhar, pensar e agir que tem implicações 

em cada aspecto da vida humana. Tentamos dividir o que é uno e indivisível e depois 

tentamos identificar o que é diferente. 

Bohm (1989, p. 21-38) ressalta que nossa atitude geral frente à realidade tem se 

fragmentado excessivamente nos problemas particulares, mesmo quando 

significativamente relacionados com outros contextos mais amplos. Como resultado, 
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não tomamos ciência das conseqüências imprevistas e negativas, as quais nem 

sempre podem ser tratadas por meios fragmentários do pensamento. Quando essas 

dificuldades passam ao contexto global, retornam para nós na forma de realidade 

objetiva ou infraestrutura tácita, criando por vezes, problemas piores do que os que as 

originaram. 

Bohm (1994, p. 1-3) observa que parece ser difícil para o ser humano aceitar o fato de 

que conflitos sejam efeito da fragmentação. Existem divisões entre as nações 

externamente, como também divisões internas à mesma nação; as pessoas se 

supõem juntas, mas elas não estão. Elas se encontram agrupadas mas em torno de 

interesses distintos e conflitantes. 

Ao pensar em si próprio de maneira fragmentada, o homem, de acordo com Bohm 

(1992, p. 11), inevitavelmente tende a defender as necessidades de seu próprio "Ego" 

contra as dos outros; ou, se ele se identificar com um grupo do mesmo tipo, defenderá 

esse grupo de um modo semelhante. O homem não consegue pensar na humanidade 

como a realidade básica, cujas reivindicações vêm em primeiro lugar. Mesmo que 

tente levar em consideração as necessidades da humanidade, sua tendência é vê-la 

como algo separado da natureza e assim por diante. Enfim, ressalta Bohm, que o 

modo geral como o homem pensa a totalidade, isto é, a sua visão geral de mundo, é 

crucial para a ordem global da própria mente humana, de modo que se pensar a 

totalidade como constituída de fragmentos independentes, é assim que sua mente 

tenderá a operar. 
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As distinções largamente difundidas e infiltradas entre as pessoas, como raça, nação, 

família, profissão, entre outras e que agora impedem a humanidade de trabalhar em 

conjunto pelo bem comum, ou mesmo pela sobrevivência, têm como um dos fatores 

chaves de sua origem, um tipo de pensamento que trata as coisas como sendo 

inevitavelmente divididas, desconectadas e fracionadas em partes constituintes cada 

vez menores. Cada parte é considerada como essencialmente independente e 

existente por si mesma. 

A fragmentação, segundo Bohm (1994, p. 3), é uma das coisas mais óbvias do que 

está errado com o pensamento. O pensamento está quebrando as coisas em pedaços 

que não deveriam ser quebrados e com isso, vemos o mundo quebrado em nações e 

mais nações em função de um nacionalismo que se espalha por todos os cantos, 

parecendo alimentar as pessoas de todos os tipos de ódios (religioso, racial, como 

tantos outros). As pessoas parecem incapazes de encararem juntas os problemas 

ecológicos, econômicos, entre tantos outros, uma vez que tudo é percebido como 

independente e quanto mais assim percebem, mais se dividem em pequenos grupos 

que parecem diferentes uns dos outros, capazes de lutarem e matarem uns aos outros 

ou, pelo menos, de não cooperarem uns com os outros. Quanto mais desenvolvimento 

tecnológico, mais dependência entre as pessoas; mas elas não percebem assim. As 

pessoas acreditam que as nações são independentes e que podem fazer o que 

querem; e elas não podem. O EUA depende do Oriente Médio pelo petróleo; do Japão 

pelo dinheiro e assim por diante. 

Bohm (1994, p. 4) lembra que não existe uma fronteira ou nada que separe uma nação 

de outra, a menos que seja feita uma parede ou algo parecido. É o mesmo país e as 
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pessoas podem freqüentemente não ser muito diferentes, mas estar de um lado ou do 

outro torna isso importante. É o pensamento que faz isso. Estamos estabelecendo 

fronteiras onde existe uma perfeita e clara conexão e estabelecendo unidade onde não 

há nenhuma. As lutas estão se dando dentro e fora dos limites. Isso é um modo de 

pensar ficcional e é isso que está errado com o pensamento. Na verdade, Bohm 

sugere que temos também um falso pensamento de que externamente existe uma 

divisão e que internamente tudo está unificado, quando na realidade não está.  

Uma distinção sutil que gostaríamos de destacar aqui, é com relação ao uso que Bohm 

faz de ter ciência e consciência. Vamos tomar como exemplo, a idéia de nação. Temos 

consciência de que estabelecer distinções é necessário para podermos lidar com a 

totalidade na qual estamos inseridos. Estabelecemos, conscientemente, recortes e 

distinções nos organizando em diferentes nações. Nosso pensamento opera 

essencialmente no sentido de dar significado a esses agrupamentos. Continuamos a 

operar nosso pensamento na distinção e, consequentemente, a nos distinguirmos 

dentro de uma nação, criando diferentes comunidades e diferentes grupos. Essa 

operação é consciente e através dela imprimimos significado para essas distinções. 

Todavia, com essa habilidade em distinguirmos e separarmos as nações como 

diferentes umas das outras, estabelecemos princípios de individuação e passamos, 

portanto, a agir e a percebê-las como algo separado de nós próprios. Nesse momento, 

acreditamos na divisão por ela mesma e não mais tomamos ciência de como o 

pensamento continua a atuar. Desenvolvemos o sentimento de nacionalidade que se 

torna extremamente forte, chegando, às vezes, a presenciarmos lutas violentas entre 

uma e outra nação - o que vai contra com as nossas intenções de viver melhor. 

Quando nos agrupamos em nações, não é com a intenção de sofrermos intermináveis 
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guerras e ódios, situações de calamidade relacionadas à fome e a doenças ou até 

mesmo à escravidão; todavia, é isso que acontece.  

Dessas divisões podemos destacar pelo menos três níveis envolvendo ter ciência e

consciência. O primeiro é que temos consciência da fragmentação como efeito que 

atua na realidade. Os outros dois níveis remetem para o que Bohm nos chama a 

atenção: um é com relação à ação do comportamento do pensamento e o outro, 

refere-se as conseqüências que geramos para o pensamento através da relação entre 

ação e intenção. Nestes dois níveis não temos consciência ou não tomamos ciência do 

movimento do pensamento e, conseqüentemente, percebemo-nos em crise. De acordo 

com Bohm, necessitamos tomar ciência da operação do pensamento, uma vez que ele 

não é proprioceptivo (auto-perceptivo), como é, por exemplo, a nossa pele, que obtém 

de imediato o significado de uma pontada no braço e reage rapidamente, puxando-o. 

Um exemplo no qual Bohm (1994, p. 11) exercita este argumento, é a questão do 

armamento no Oriente Médio. Ele diz que por várias razões, as pessoas enviaram uma 

certa quantidade de armas para o Oriente Médio durante anos, mas não era intenção 

delas produzirem uma situação de conflito com o Iraque, por exemplo. A intenção 

dessas pessoas era ganhar mais dinheiro com as vendas para poder manter a política 

nacional do seu país, entre outros interesses. No entanto, todos contribuíram para criar 

uma situação muito perigosa, como a que assistimos nesta última década. Se armas 

não tivessem sido enviadas, a situação talvez não tivesse sido tão séria. Claramente 

não era intenção das pessoas produzirem essas situações; mas é isso que tem 

acontecido durante séculos com a humanidade, gerando profundas crises.  
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Outro exemplo bem simples que poderíamos apresentar é o da geladeira. Quando a 

geladeira foi produzida, a intenção era criar mais conforto, possibilitar melhores 

condições de armazenamento e estoque de alimentos perecíveis. No entanto, uma das 

conseqüências foi contribuir para o aumento do buraco da camada de ozônio (devido 

ao gás utilizado para seu funcionamento), cujos resultados são extremamente 

maléficos para os homens. Assim, poderíamos seguir com uma lista interminável de 

situações onde o pensamento opera e não tomamos ciência disto. 

Como uma atividade humana, a ciência também está fragmentada em pequenos 

blocos de conhecimento e as pessoas dificilmente sabem o que está acontecendo num 

campo diferente do seu. Conseqüentemente, produz um conhecimento que é 

fragmentado. (Bohm, 1994). 

As tentativas de unir as várias áreas da atividade humana, como a ciência, a arte, a 

tecnologia e o trabalho humano, separados em especialidades, só têm acrescentado 

ainda mais fragmentos. Bohm (1989, p. 19-20) destaca que é ilusória essa noção de 

que todos esses fragmentos existem separadamente e essa ilusão leva a um conflito e 

a uma confusão infindáveis. A tentativa de viver de acordo com a noção de que os 

fragmentos estão realmente separados é, essencialmente, o que tem levado a uma 

série crescente de crises extremamente urgentes com as quais hoje nos defrontamos. 

Num nível mais geral, lidamos hoje com problemas ecológicos, políticos, econômicos, 

sociais ao mesmo tempo em que também enfrentamos uma crise interna, onde o 

sentimento de impotência e desespero assume grandes proporções, diante de forças 

sociais cada vez mais desiguais e descontroladas, que estão além da compreensão 

dos seres humanos por elas envolvidos. 
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Bohm (1989, p. 73) ressalta que esta relação entre pensamento e experiência no 

contexto da ciência é dificilmente alcançada devido à tendência comum que temos de 

defesa consciente das idéias de significado fundamental e consideradas como 

indispensáveis ao estado habitual de equilíbrio confortável para a mente. O resultado é 

a imposição das idéias familiares, ainda que haja indícios de que possam ser falsas. 

Isso gera a ilusão de não haver necessidade de qualquer mudança fundamental, 

mesmo quando se torna crucial que ela se dê. Freqüentemente, isto acontece de modo 

sutil e difícil de detectar, levando as pessoas a entrarem no jogo falso do pensamento. 

Bohm (1996) sugere que nosso pensamento é, por natureza, incompleto. Qualquer 

idéia, qualquer pensamento, qualquer teoria é simplesmente um modo de ver, um 

modo de visualizar um objeto de um ponto particular. Pode ser útil, mas sua utilidade é 

dependente de circunstâncias particulares, como tempo, espaço e condições nas quais 

ele é aplicado. 

Se nosso pensamento é tomado para ser final, para incluir todas as possibilidades, 

para ser representação exata da realidade, então, eventualmente, vamos contra as 

condições onde o pensamento se torna irrelevante; por outro lado, se mantemos o 

pensamento no sentido de sua irrelevância, somos forçados ou a ignorar os fatos ou a 

aplicar algum tipo de força para ajustá-lo. Em qualquer um dos casos, o resultado é a 

fragmentação. 

Bohm (1996, p. 23) trata a fragmentação na distinção com a parte e em relação à 

totalidade. O todo e suas partes são categorias correlativas - cada uma implica na 

outra. Uma coisa pode ser uma parte, mecânica ou orgânica, apenas se existe um todo 
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do qual ela possa ser uma parte. Fragmento, como indica a própria origem da palavra 

que vem do latim 'frangere', quebrar, esmagar, fazer em pedaços (to break up ou

smash), não está relacionado ao todo. Ele se origina quando nós experimentamos as 

partes constituintes como existindo primária e independentemente de toda a realidade, 

ao mesmo tempo em que aceitamos nossos pensamentos como correspondendo 

diretamente a alguma coisa existente na realidade. 

1.2. Pensamento: categorias e ordem1.2. Pensamento: categorias e ordem1.2. Pensamento: categorias e ordem1.2. Pensamento: categorias e ordem 

Bohm (1989, p. 80-81) assegura que existe uma realidade fora de nós, mas que não 

podemos deixar de nos considerarmos participantes essenciais dela, até porque nosso 

conhecimento do universo é resultado dessa participação, que envolve a nós e aos 

nossos sentidos, aos instrumentos utilizados nas experiências e ainda, aos modos 

pelos quais comunicamos e escolhemos descrever a natureza. Esse conhecimento se 

apresenta, ao mesmo tempo, com uma natureza objetiva e subjetiva. Daí porque esse 

conhecimento não é rígido e fixo, acumulado indefinidamente; ele encontra-se atrelado 

a um processo contínuo de mudança. 

Ao nos depararmos com sérias contradições no conhecimento, necessitamos voltar 

atrás, ao nível da percepção criativa e do jogo livre, para transformar o conhecimento 

existente. É nesse ciclo de atividade que Bohm (1989, p. 81) sugere que o 

conhecimento tem significado. 

Todavia, o fato deste conhecimento poder colocar alguma ordem na experiência e 

mesmo produzir novas espécies de experiências, mostra que ele há de estar 

relacionado, de alguma maneira, com a realidade que se encontra para além dele. 
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Neste sentido, Bohm (1989, p. 81) assegura que todo conhecimento é gerado pela 

dúvida, pela atividade mutante da percepção criativa, pelo jogo livre, pelo empenho na 

ação e pelo seu regresso como experiência. 

Assim, o bem-estar de uma sociedade está intimamente relacionado com a visão do 

mundo que ela sustenta; não se trata meramente de construir uma realidade que nos 

agrade, mas de todo um ciclo de pensamento, ação e experiência, que conduz, a longo 

prazo, à ordem ou à desordem da sociedade. (Bohm, 1989, p. 83). 

Nossas primeiras noções de ordem dependem da nossa capacidade de perceber 

similaridades e diferenças. A ordem do pensamento se processa pela formação de 

categorias. Segundo Bohm (1989, p. 153), o processo de categorização é uma 

atividade dinâmica, capaz de mudar pelas mais diversas formas, quando se 

selecionam novas ordens de semelhanças e diferenças. Toda ação de categorização 

encontra-se inseparavelmente associada à percepção (na mente e nos sentidos) que 

opera dentro do contexto geral de cada estrutura dinâmica social, sendo, na maioria 

das vezes, tão familiar para nós, que a usamos quase inconscientemente. 

Bohm (1989, p. 151) nos ensina que as categorias emergem do jogo livre da mente, 

em que novas formas de entendimento são percebidas através da ação criativa da 

inteligência6 para serem depois gradualmente fixadas em sistemas de categorias, que 

se mantêm sempre fluídos e abertos a posteriores alterações, desde que a mente se 

mantenha aberta à ação criativa de inteligência. No entanto, pode acontecer que 

                                               
6 Bohm (1989, 155) faz uma distinção entre inteligência e intelecto, onde a primeira seria "colocar entre", 
ou seja, opera através de um processo dinâmico e criativo através do qual novas categorias emergem. O 
intelecto está relacionado com aquilo que foi classificado, a parte fixa e baseia-se em categorias 
preexistentes. 
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algumas categorias se tornem tão fixas no intelecto que a mente acabe por jogar falso 

para mantê-las. À medida que o contexto muda, mudam as categorias; mas quando 

são introduzidas implicitamente na estrutura global da linguagem e da sociedade, 

tornam-se rígidas e persistem de modo inapropriado no novo contexto. O resultado é 

uma forma de fragmentação que, através de falsas divisões, leva a ignorar novas e 

significativas conexões entre categorias e as diferenças dentro da categoria, dando-

nos uma falsa idéia de uniformidade. Só quando a mente opera de modo livre e criativo 

é que ela pode se libertar das estruturas rígidas de categorias, ficando habituada a 

lançar-se à criação de novas ordens. Bohm (1989, p. 162) ressalta ainda que nenhuma 

ordem cobrirá toda a experiência humana e, quando os contextos mudam, as ordens 

têm de ser criadas e modificadas. 

Bohm (1989, p. 179) insiste que tudo o que existe tem uma ordem, cujo significado 

dependerá de contextos mais vastos. Não existe um limite final para o significado da 

ordem em todos os contextos possíveis. 

A ordem, para Bohm (1987, p. 141-143) é indefinível7, pois perpassa tudo que somos e 

fazemos. Ele aponta uma nova noção de ordem, frente à noção de ordem cartesiana 

(grade cartesiana), que se adeque ao universo de totalidade ininterrupta - a ordem 

implicada ou dobrada, na qual o espaço e o tempo não são fatores que determinam as 

relações de dependência ou independência de diferentes elementos. 

                                               
7 Constantemente, Bohm (1987: 17) recorre ao filósofo americano do início deste século, Alfred 
Korzybski, para repetir "que uma coisa, digamos dela o que dissermos, nunca é o que dizemos. Primeiro 
porque o que dizemos nada é mais que apenas palavras e geralmente o que desejamos falar não são 
palavras e, em segundo lugar, o que quer que signifiquemos com o que dizemos não é o que a coisa 
realmente é, conquanto possa ser-lhe similar. Porque a coisa é sempre mais do que o que significamos e 
nunca se esgota nos nossos conceitos." 
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Segundo Bohm, (1989, p. 25 e 115) a nossa experiência é organizada, de um modo 

geral, através das categorias do pensamento, entendendo as categorias como formas 

gerais de insight ou modos de olhar para todas as coisas. Desse modo, o processo de 

categorização opera como uma atividade dinâmica e se constitui em um modo primitivo 

de ordenação do universo. 

Isto significa que para preservarmos a clareza de percepção e de pensamento 

devemos estar conscientes de como nossa experiência é moldada pelo insight, 

proporcionado pelo nosso modo de pensar (seja ele nítido ou confuso). Desta forma, 

experiência e conhecimento constituem-se num único processo, não havendo sentido 

em dizer que nosso conhecimento é sobre algum tipo de experiência separada. Para 

Bohm (1989, p. 25-28), o melhor termo para designar tal relação é "processo 

experiência-conhecimento" e ressalta que não ter ciência da relação insight (sempre 

em transformação) proporcionando um molde à experiência em geral, implica em uma 

visão limitada. Por exemplo, se alguém se aproxima de outro com uma teoria fixa a 

respeito dele, como inimigo contra o qual precisa se defender, o outro responderá da 

mesma maneira, e, portanto, a teoria será confirmada pela experiência. É essa 

confusão que nos leva a abordar a natureza, a sociedade e o indivíduo em termos de 

formas de pensamento mais ou menos fixas e limitadas, continuando a confirmar, 

aparentemente, as limitações dessas formas de pensamento na experiência. A 

fragmentação é, assim, um hábito que gera confusão; daí não ser acidental que nossa 

forma fragmentária de pensamento esteja levando a um quadro de crises em todas as 

esferas da atividade humana que, como já dissemos anteriormente, são crises sociais, 

políticas, econômicas, ecológicas e psicológicas, no indivíduo e na sociedade como um 

todo.  
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Assim, Bohm (1992, p. 27 e 42) chama a atenção para a importância de que estejamos 

conscientes da atividade do nosso pensamento como tal, isto é, como uma forma de 

insight, um modo de ver; não como uma cópia verdadeira da realidade tal como ela é. 

Enfatiza que é necessário que prestemos atenção ao hábito de pensamento 

fragmentário, que tenhamos consciência dele, para que possamos eliminá-lo, pois só 

assim, a abordagem da realidade para o homem poderá ser total e a resposta também. 

É necessária a compreensão do perigo de se continuar com o processo fragmentário 

do pensamento. Ter tal compreensão, já nos possibilitaria ver como o pensamento 

opera. 

Para tanto, Bohm (1992, p. 27) insiste que os diferentes modos de pensar (insights) 

devem ser considerados como diferentes modos de olhar para uma realidade una, 

cada um acompanhado de um certo domínio onde ele é adequado e nítido. Chama a 

atenção para o fato de que cada visão é apenas uma aparência, uma representação 

do objeto em algum aspecto. Ele é apreendido implicitamente como aquela realidade 

única que é mostrada em todas essas visões. Isto, afirma Bohm, quebra o hábito de 

ver e atuar (experienciar) na realidade como se ela fosse constituída de fragmentos 

existentes separadamente.  

O pensamento não pode ser o todo porque ele é apenas uma representação, uma 

abstração. Mas também existe uma diferença entre distinguir e fragmentar, dividir. O 

pensamento pode distinguir no sentido de marcar partes de um todo. O pensamento 

pode fragmentar, ou seja, separar ou dividir arbitrariamente as coisas que são 

realmente unas. 
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1.3. Pensamento: ordem e estrutura1.3. Pensamento: ordem e estrutura1.3. Pensamento: ordem e estrutura1.3. Pensamento: ordem e estrutura 

A totalidade, para Bohm (1992, p. 31), é indivisa e está em constante movimento 

fluente, em cujo fluxo as coisas são criadas, mantidas e dissolvidas. A este movimento 

ele denomina de "fluxo da consciência". 

Bohm sugere que a nossa visão do mundo é, ela própria, um movimento global do 

pensamento, que por sua vez deve ser viável para que a totalidade das atividades que 

dela fluem possam estar em harmonia, tanto em si mesma como em relação ao todo 

da existência. Isto só é possível se a visão do mundo for parte de um processo 

infindável de desenvolvimento, evolução e desdobramento, que se ajusta como parte 

do processo universal que é o fundamento de toda a existência. (1992, p. 13)  

Neste sentido, Bohm (1992, p. 15) afirma que precisamos de uma visão global do 

mundo, mesmo que confusa e fragmentária, já que para a ordem da operação geral da 

mente é necessária uma apreensão global do que é conhecido. Isto é necessário para 

que a mente funcione de forma harmoniosa, ajudando a tornar possível uma sociedade 

ordenada e estável. Para isso, é necessário um fluxo e um desenvolvimento contínuo 

de nossas noções gerais de realidade, favorecendo uma visão coerente da realidade. 

Aponta, ainda, a estrutura, como o mais profundo significado da ordem.  

A estrutura, segundo Bohm (1989, p. 189-190), baseia-se na ordem mas é muito mais 

que ela. Estrutura é ordem, arranjo, conexão e organização de elementos mais simples 

e não necessariamente entidades físicas separadas. Para que haja estrutura é 

necessário que exista alguma conexão dos elementos. 
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A estabilidade da estrutura não significa algo estático. Bohm (1989, p. 192) explica que 

isto acontece porque ela se origina de uma forma de mobilidade em que algumas 

forças que tendem a quebrar a estrutura são compensadas por processos que têm 

lugar dentro da própria estrutura.  

A compreensão da estrutura e da sua expressão no pensamento e na linguagem 

processa-se, primariamente, através da razão (ratio, proporção). É o desenvolvimento 

pleno da hierarquia de proporção ou relacionamentos, presente em todas as áreas de 

ação da mente, que constitui o poder do pensamento racional ou razão. A 

irracionalidade seria a quebra de coerência de tais proporções. Assim, a racionalidade 

não é só uma ordem, mas a ordem essencial do pensamento. 

O movimento mais amplo da razão é basicamente um ato perceptivo e a lógica formal 

é uma abstração relativamente fixada desse mesmo movimento. A matemática é um 

exemplo disto. 

A ordem mais comum é a que se expressa como uma seqüência, como uma 

sucessão. No entanto, Bohm (1989, p. 201) apresenta outro tipo de ordem - a ordem 

generativa - que diz respeito a uma ordem interna e mais profunda, a partir da qual 

pode emergir criativamente a forma manifesta das coisas. Tem importância na 

natureza, na consciência e na sociedade, caracterizando-se pelo fato de permitir gerar 

um processo de criação a partir de alguma percepção global e circundante. Apresenta, 

ainda, a ordem implícita como um caso particular da ordem generativa, que se 

manifesta, sobretudo, na consciência, na ordem global da sociedade e do ser humano. 
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A noção de ordem implícita, desenvolvida por Bohm (1989, p. 243), prolonga a noção 

de ordem generativa, ou seja, ultrapassa o conteúdo individual e a experiência cultural. 

O pensamento, o sentimento e a linguagem são desta ordem. 

Bohm (1989, p. 244) destaca que no ato de comunicar, o significado desdobra-se para 

toda a comunidade e desta para cada pessoa. Há, assim, um relacionamento interno 

dos seres humanos, de um para os outros e para a sociedade como um todo. A forma 

explícita de tudo isto é a estrutura da sociedade e a forma implícita é o conteúdo da 

cultura, que se estende até a consciência de cada pessoa. O que por um lado é visto 

como sociedade e formas explícitas de cultura é inseparavelmente envolvido pelo que 

é visto, por outro lado, como a consciência de cada indivíduo na sociedade. Por 

exemplo, leis e costumes da sociedade não operam exatamente como forças externas 

estranhas às pessoas a eles sujeitas. Na verdade são a expressão da verdadeira 

natureza dessas pessoas e, por sua vez, envolvem-se nas contribuições à formação 

dessa mesma natureza. 

Bohm (1992, p. 244-245) demonstra que a ordem implícita da consciência opera em 

muitos níveis interrelacionados, onde um nível vai organizar o seguinte prosseguindo 

indefinidademente, produzindo uma estrutura em constante desenvolvimento. Isto 

implica que a consciência seja organizada segundo uma ordem generativa, cuja 

totalidade é, de várias maneiras, similar à totalidade das ordens generativa e implícita 

organizadoras de matéria. Desta forma, mente e matéria podem ser consideradas 

como duas ordens, generativa e implícita, como correntes separadas mas paralelas 

que, de certa forma, interligam-se. Podemos considerar ainda como se existisse 

apenas uma única ordem, cujos fundamentos incluiriam o holomovimento (onde as 



 

41

partes e o todo estão presentes um no outro), onde mente e matéria seriam dois 

aspectos do mesmo todo e tão inseparáveis como forma e conteúdo o são. Bohm 

explica, ainda, que o fato de percebermos, na nossa experiência comum, apenas as 

ordens explicitas de sucessão, apesar das ordens generativa e implícita serem 

fundamentais para a mente e para a matéria, deve-se ao fato das ordens explícitas se 

constituírem de padrões ou invariantes no tempo que são aspectos que persistem ou 

se repetem de modo semelhante e com localizações espaciais bem definidas. As 

ordens explícitas são ordens simples de semelhança e diferença. 

Para Bohm (1992, p. 250), o mundo implícito e generativo é claramente o fundamento 

de toda a experiência, sobre o qual se apoia o mundo explícito da sucessão. Ou seja, a 

ordem implícita que envolve uma hierarquia de estruturas, e a ordem generativa que 

contém a ordem global, encontram-se, ambas, na base da experiência. Já a ordem 

explícita, que aparentemente mantém a si própria, nasce de uma organização apoiada 

nas ordens implícita e generativa, e nunca está livre de um colapso quando aparecem 

novos dados. Através dos hábitos de pensamento e linguagem, as pessoas acabam 

tomando o mundo explícito da sucessão como o verdadeiro fundamento, no qual as 

ordens implícita e generativa têm papel secundário.

Assim, consciência e corpo são inseparáveis. Um interfere no outro, de modo que não 

há nenhum corte nítido entre consciência, vida e matéria, animada ou inanimada. 

Ainda assim, é possível, até certo ponto, estudá-las em separado. Bohm (1992, p. 276-

279), considerando a ordem generativa como um rio, observa que cada nível de 

consciência pode ser visto como situado em algum lugar de sua corrente. Próximo à 

origem, o lado mental sutil torna-se mais importante e quanto mais nos deslocamos 
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para a "jusante", o lado físico é que ganha evidência. A relação dos dois se processa 

através do alerta e da atenção. O alerta está ligado à idéia de sensibilidade perceptiva, 

de modo que sua sensibilidade não se relaciona, em primeira mão, com o 

conhecimento já organizado, mas ele responde a diferenças sutis, similares, das 

impressões transmitidas pelos órgãos dos sentidos, movimentos musculares, reações, 

sentimentos e pensamentos, bem como das proporções de toda espécie, sejam 

materiais ou mentais. 

Bohm (1989, p. 280) nos assegura que esta sensibilidade é a fonte de toda a 

informação que pode mais tarde originar a percepção e conhecimento da forma, 

ordem, estrutura. É a fonte de tudo o que tem significado para a consciência, 

remetendo constantemente qualquer conteúdo para um nível sempre mais sutil. A 

sensibilidade perceptiva desempenha, assim, um papel essencial na correlação dos 

lados mental e material de cada estágio da consciência. No entanto, Bohm (1989, p. 

280) nos informa que é possível ter consciência, sem quase nos encontrarmos no 

estado de vigília atenta. Como é o caso de muitas de nossas respostas habituais e 

automáticas, que implicam numa certa dose de conhecimento, abstrato e concreto, na 

forma de capacidades e habilidades necessárias para se lidar nas situações familiares. 

O indivíduo que dá essas respostas com freqüência não presta atenção ao que está 

fazendo. Nestes casos, há pouca sensibilidade e operamos a partir de predisposições 

físicas e mentais muito inconscientes. 

Um dos pontos da consciência que permanece razoavelmente fora do alerta é a infra-

estrutura tácita de idéias. Quando ela opera corretamente, presta-nos serviços 

transmitindo "conhecimento às pontas dos dedos" e nos deixa a mente livre para se 
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debruçar sobre outras coisas que requerem alerta consciente. Mas, destaca Bohm 

(1989, p. 282), a infra-estrutura pode se tornar tão rígida que chega a interferir com o 

próprio alerta. Os cientistas desviam-se em direções que lhes dão sensações 

agradáveis de harmonia e segurança, ao mesmo tempo que reagem contra as 

sensações de perturbação e insegurança. 

É neste sentido que Bohm (1989, p. 302) apela para a criatividade em todas as áreas 

da atividade humana, se quisermos enfrentar vitoriosamente os desafios que nos são 

postos. Todos nós nascemos com este potencial criativo, apesar dele parecer 

bloqueado quando nos tornamos adultos. Segundo Bohm (1989, p. 304), isto acontece 

porque o estabelecimento de objetos e padrões de comportamento impostos 

maquinalmente ou do exterior, e sem serem compreendidos, produz uma estrutura 

rígida na consciência que bloqueia o jogo livre do pensamento e o movimento livre do 

alerta e da atenção necessários para a criatividade na arte. Isto não implica que as 

regras e ordens externas sejam incompatíveis com a criatividade ou que uma pessoa 

verdadeiramente criativa deva viver de modo arbitrário. Na verdade, viver de modo 

criativo requer uma percepção extremamente sensível das ordens e estruturas, das 

relações entre indivíduos, sociedade e natureza e, em tais casos, a criatividade pode 

florescer. A criatividade só degenera quando se torna subserviente aos objetos 

exteriores baseados no interesse por recompensas. Onde a criatividade é obstruída, o 

resultado final não é só a ausência de criatividade, mas a presença real e positiva de 

destrutividade. 

Deste modo, a forma como vivemos - os vários âmbitos da ação humana - está 

impregnada de imposições e recompensas externas que bloqueiam a criatividade e 
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geram uma perda fundamental de autoconfiança. Tudo isso se revela como temor de 

abordar as questões fundamentais, recorrendo-se de pronto aos especialistas e aos 

gênios sempre que qualquer dificuldade ou problema surge. 

Segundo Bohm (1989, p. 306-307), a sociedade opera desta maneira por se basear no 

trabalho rotineiro, motivado por vários tipos de medos e pressões arbitrárias, assim 

como pela esperança de recompensas e, mais ainda, a sociedade considera isto como 

necessário e válido, enquanto trata a criatividade sem interesse. Bohm, no entanto, 

sugere que a criatividade é uma necessidade maior para cada ser humano e como tal 

deve ser tratada. 

A humanidade enfrenta um desafio sem precedentes - a rigidez da ordem generativa, 

para a qual o controle mediante recompensas e punições dá grande contribuição, ao 

prevenir ou impedir o jogo livre do alerta e da atenção. Cai-se assim no jogo falso, de 

onde deriva uma penetrante destrutividade e o bloqueamento da criatividade natural 

dos seres humanos.  

No campo da ciência, Bohm (1992) constata a rigidez com que os cientistas se 

apegam à noção atomística, onde o universo é constituído de partículas elementares 

que são blocos de construção básicos, a partir dos quais, tudo é possível, mesmo 

diante da teoria da relatividade e da mecânica quântica que já nos oferecem a 

possibilidade de pensarmos o mundo como um todo indiviso, no qual todas as partes 

do universo, incluindo o observador e seus instrumentos, fundem-se e se unem numa 

totalidade (uma nova forma de insight). Esta forma de pensar a totalidade, como em 



 

45

constante movimento fluente, implica que esse fluxo é anterior ao desenvolvimento das 

coisas que podem ser vistas formando-se, mantendo-se e dissolvendo-se nesse fluxo.  

Para Bohm (1989, p. 37), esta rigidez decorre do fato de que as pessoas são levadas a 

sentir que a fragmentação nada mais é que uma expressão da maneira como tudo é e 

que qualquer outra coisa é impossível, denotando pouca disposição para buscar 

evidências em contrário. Mesmo quando elas surgem - como é o caso das teorias da 

relatividade e quântica - a tendência geral é no sentido de minimizar sua importância 

ou mesmo ignorá-las por completo. 

Como já mencionamos, Bohm (1996, p. 148) atribui a causa básica da fragmentação 

na ciência ao conteúdo do pensamento, tomado ele mesmo por estar em 

correspondência com uma outra realidade que não a do pensamento. As divisões no 

pensamento são tomadas como divisões objetivas na realidade externa. Agir dessa 

forma, implica em quebrarmos as coisas em nações, grupos e assim por diante. Esse 

comportamento foi encorajado pelo desenvolvimento mecanicista da ciência. 

Desta forma, Bohm (1989, p. 307-312) propõe que uma mudança criativa seria de 

grande benefício para a sociedade e para o indivíduo. Para tanto, é necessário mudar 

o condicionamento da sociedade, do indivíduo e da família. Não há um ponto isolado 

por onde estes problemas possam ser atacados - devemos nos dirigir à ordem global 

da consciência. 

O bloqueamento da criatividade é derivado de pressupostos rigidamente mantidos e 

tomados como verdadeiros pela sociedade. Daí, há um acordo silencioso para que 



 

46

cada um subscreva tais tomadas de posição, mas sem sequer mencionar a sua 

existência. Nega-se, tacitamente, que eles exerçam alguma influência na sociedade e 

até essa negação é negada. O efeito global será o das pessoas estabelecerem um 

conluio para jogar falso, distorcendo, assim, toda a espécie de pensamentos 

adicionais, para proteger essas opiniões. Esta má fé se introduz profundamente na 

ordem generativa global da sociedade. 

Na sociedade, a ordem generativa é profundamente afetada por tudo que tenha 

significado muito geral. Ela pode ser vista como a atividade concreta do geral, na forma 

de princípios gerais, objetivos gerais e valores, atitudes e crenças de toda espécie, 

geralmente aceitos e associados com a família, o trabalho, a religião e o país. 

1.4. Pensamento como sistema e1.4. Pensamento como sistema e1.4. Pensamento como sistema e1.4. Pensamento como sistema e a importância do diálogo a importância do diálogo a importância do diálogo a importância do diálogo 

Para Bohm (1989, 1992, 1994, 1996), o pensamento é ativo e participante. Entretanto, 

este traço do pensamento gera dificuldades na percepção do que estamos produzindo 

e a fragmentação é um sintoma. O pensamento está sempre fazendo uma grande 

negociação, mas tende a dizer que não faz nada, que apenas nos diz o modo como as 

coisas são. Mas o pensamento tem afetado todas as coisas, produzindo efeitos 

externos e também internos a cada pessoa. O pensamento deixa que acreditemos que 

estamos decidindo o que fazer com a informação, mas na verdade, a informação 

assume o controle. Ou seja, é o pensamento que controla cada um de nós, ao mesmo 

tempo que cria a impressão de que é nosso serviçal.

Desta forma, Bohm (1994) apresenta algumas características e dificuldades gerais do 

pensamento. 
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• O pensamento é ativo e participante. Ele está participando e dizendo que não está.

Quando estamos pensando uma coisa, temos o sentimento de que o pensamento não 

faz nada exceto nos informar a maneira que as coisas são e que quando escolhemos 

fazer alguma coisa, nós a fazemos. Isto é o que acreditamos; mas na verdade, o modo 

como pensamos determina o modo como fazemos as coisas. Nós não vemos o 

pensamento como um resultado do que fizemos ou mesmo como resultado de como 

estávamos pensando. 

Nós queremos fazer alguma coisa mas ela não acontece do modo que pretendemos. 

Existe um erro em algum lugar. O certo seria dizer: Sim, isto é incoerente. Deixe-me 

encontrar a informação errada e mudá-la. Mas como existe muita incoerência não 

agimos desta forma. 

• O pensamento separa a si mesmo do sentimento e do corpo.

O pensamento é tido como sendo a mente e temos a noção de que é alguma coisa 

abstrata ou espiritual ou imaterial. O corpo é tido como físico e as emoções como 

estando entre um e outro. A idéia é que eles são diferentes, que os pensamos como 

diferentes e os experienciamos como diferentes. O fato de os experienciarmos como 

diferentes, pensamos como diferentes. Mas o pensamento não é diferente das 

emoções e do corpo; um é afetado pelo outro. Não existe esta divisão.  

Existe uma profunda conexão entre o estado do corpo, as emoções e o modo de 

pensar. O estado do corpo é profundamente afetado pelo pensamento e vice-versa. 



 

48

Tudo isto tende a introduzir um processo de confusão ou incoerência no pensamento e 

na ação, porque não obteremos os resultados esperados.  

Bohm explica um pouco estas conexões através das distinções entre o pensar 

(thinking) e o pensado (thought), entre o sentir (feeling) e o sentido (felt). Um implica o 

tempo presente o outro o particípio passado. Segundo ele, temos a idéia que depois 

que pensamos (thinking) alguma coisa, ela se evapora; mas, na verdade, o que 

pensamos (thinking) não desaparece. O que pensamos (thinking) vai de alguma forma 

para o cérebro e deixa uma coisa - um traço - que se torna pensamento (thought). Se o 

pensar (thinking) é o modo como experimentamos o mundo, o pensado (thought) é o 

que foi experimentado como resposta da memória - o pensamento (thought) atua 

automaticamente e, freqüentemente, respondemos de acordo com ele. 

O mesmo acontece com o sentir (feeling) e o sentido (felt), onde temos a idéia de que 

o sentir está diretamente conectado com a realidade, como um presente ativo. O 

sentido (felt) seria o sentir (feeling) que é recordado. Assim, acreditamos que os 

sentimentos que vêm do passado são os sentidos (felts). Freqüentemente podemos 

responder de acordo com o modo que sentimos (felt) há algum tempo atrás. 

O que Bohm alerta é que esta divisão entre o pensar e o pensado, o sentir e o sentido, 

bem como todo o estado do corpo, é falsa. O modo como pensamos é afetado pelo 

modo como sentimos e por nosso corpo, o modo como sentimos é afetado por nossos 

pensamentos e o nosso corpo; enfim, o estado geral do nosso corpo, é afetado pelo 

modo como nós pensamos e sentimos. Existe uma profunda conexão entre um e outro. 
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• O pensamento não sabe que está fazendo alguma coisa e então luta contra o que 
ele está fazendo.  

O pensamento não sabe o que está fazendo e luta contra os resultados, tentando 

evitar os resultados desprazerosos, enquanto prossegue com o mesmo modo de 

pensar. Isto Bohm denomina de incoerência sustentada. (Bohm, 1994, p. 11). 

Existe também a incoerência simples, que não podemos evitar de ter uma vez que os 

pensamentos são sempre incompletos. Quando descobrimos que o que está 

acontecendo é contraditório ou que não estamos fazendo o que esperávamos, 

podemos mudar nossos pensamentos para refletir o que está acontecendo - isto é o 

que nós geralmente fazemos. No entanto, quando esta contradição ocorre com coisas 

que nos importam, geralmente não refletimos sobre o que está acontecendo. Neste 

caso, Bohm chama a atenção para o fato de que onde poderíamos ser especialmente 

coerentes (quando pensamos sobre coisas que nos importam), somos incoerentes. 

Este é outro tipo de incoerência. 

Ninguém tem a intenção de produzir este tipo de situação. Mas a produzimos por não 

tomarmos ciência de que existe uma resistência da qual não estamos muito 

conscientes. 

Assim, se pretendemos fazer alguma coisa muitas vezes inconscientemente temos 

uma forte resistência que nos impede de fazê-la. Isto significa que produzimos 

problemas sem fim e que não têm solução.  
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Freqüentemente produzimos situações que não pretendíamos e dizemos: Veja! Temos 

um problema 

• O pensamento toma a aparência das coisas e funciona sobre elas, ou seja, toma a 
aparência e a chama de realidade.  

Não devemos necessariamente aceitar o que parece ser. Segundo Bohm (1992), se 

aceitarmos “o que parece ser” como “o que é” não podemos questionar e, 

consequentemente, não podemos mudar. Se o que parece ser for coerente, podemos 

até não precisar questionar; mas se for incoerente, como querer fazer algo e não poder 

ou não conseguir fazê-lo, há uma boa razão para questionar. 

Como corrigir esta incoerência? Bohm sugere que, a menos que o pensamento mude 

a sua ação, ele não será coerente. Não podemos mudar o pensamento dos outros, 

podemos apenas comunicar a eles que o seu pensamento está incoerente - que eles 

podem aceitar e entender. Esta incoerência só poderá ser dissolvida no espaço do 

diálogo. 

O pensamento vem de fora para nossa consciência e assume o comando. Toma 

posse. Esta posse se dá em dois níveis. Um nível é para descrever tanto quanto 

podemos ver externamente, o outro é para ver a origem dele. Para buscar entender 

estes níveis, principalmente o último, Bohm levanta a questão de como o pensamento 

toma ciência dele mesmo (propriocepção). Ele explica que isto é difícil porque existe 

uma falha no processo do pensamento. 
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Por entender o pensamento como incluindo todas as coisas - pensamento, o que é 

sentido (felt), corpo, sociedade - em um único processo, Bohm sugere que o 

pensamento constitui o que chamamos de um sistema (grupo de partes ou coisas 

conectadas). As pessoas usam a palavra sistema no sentido de alguma coisa cujas 

partes são mutuamente interdependentes, não só por sua ação mútua, mas por seu 

significado e sua existência. Por exemplo, uma corporação é um sistema, onde os 

diversos departamentos não têm significado separadamente, eles só funcionam juntos. 

Neste sentido, o corpo é um sistema, a sociedade é um sistema e o pensamento é um 

sistema. O pensamento inclui não só pensamentos, feelings (sentir) e felts (sentido), 

mas também o estado do corpo. 

Um sistema está constantemente engajado num processo de desenvolvimento, 

evolução e mudanças de estruturas. Como informa Bohm, existe uma certa 

característica do sistema que se torna relativamente fixa e a isto ele chama de 

estrutura. Nós temos, assim, uma estrutura relativamente fixa no pensamento. O 

pensamento está constantemente envolvido e não podemos dizer quando esta 

estrutura começou. Mas podemos afirmar, segundo Bohm, que com o 

desenvolvimento da civilização ela tem crescido muito. Antes da civilização o 

pensamento era simples, agora tornou-se muito complexo e ramificado e muito mais 

incoerente que antes. 

Bohm insiste que temos uma falha sistêmica que está difundida em todo o sistema e 

que é esta falha que tem gerado todos os problemas do mundo. Ao lidarmos com o 

pensamento, nós usamos o mesmo tipo de pensamento fragmentário que produziu o 

problema. Assim, nós não vemos que nossas intenções são incoerentes, que elas 
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estão se originando de uma falha. Na tentativa de resolver os problemas, a intenção é 

bloqueada por aquelas outras intenções que não declaramos e nem sabemos que 

temos. Daí não sermos sabedores do que está acontecendo com o sistema de 

pensamento. Não sabemos como ele funciona, só sabemos que é um sistema. 

Todavia, Bohm sugere que há uma possibilidade de enxergarmos a dinâmica e a 

incoerência do pensamento. Existe uma inteligência ou uma percepção que vai além 

da memória e além do sistema. O problema é que o sistema tende a incorporar tudo. 

Qualquer coisa repetida por muitas vezes torna-se parte do sistema. Bohm ressalta 

entretanto, que existe algo (percepção, insight ou inteligência) cujo ponto chave é 

quebrar o velho molde do pensamento e ao mesmo tempo não pode tomar parte do 

sistema; é isso que mantém abertas as possibilidades nos permitindo ver evidências de 

que o sistema não é tudo. As experiências repetidas tornam-se hábito e o pensamento 

pode produzir experiências sem nós estarmos cientes de quais são produzidas pelo 

pensamento. Esta é uma característica enganosa do pensamento para a qual 

devemos ter cuidado. 

Olhar para o pensamento, olhar para a questão é o que nos propõe Bohm. Devemos 

superar a crença de que tudo contribui para buscarmos as soluções corretas, quando 

não as obtemos, temos desprazer. Ao contrário, temos que dizer: Aqui estamos num 

sistema e o que estamos fazendo com ele? Podemos ver ou não a incoerência, mas 

devemos ter claro que o pensamento nunca é só o pensamento; ele é também o 

estado corpóreo, o sentimento, os nervos. O pensamento flui tão rápido que não 

podemos mantê-lo em nenhum lugar específico. 
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Bohm (1989, p. 316) propõe o diálogo livre como a possibilidade de um caminho eficaz 

para investigarmos a crise que afeta a sociedade, a totalidade da natureza e da 

consciência humana. Acredita ainda que é possível que o diálogo seja fundamental 

para transformar a cultura e libertá-la da mal-informação8 destrutiva e libertar a 

criatividade. Ele estabelece algumas características que estão em jogo no diálogo: 

• o jogo criativo das idéias sem a restrição da necessidade absoluta de se alcançar 

qualquer alvo ou objetivo final; 

• o fluxo livre de significado entre as pessoas através da comunicação, como uma 

corrente que flui entre margens; 

• a suspensão dos pressupostos. Isto não significa que uma pessoa não possa 

preferir uma certa posição, mas sim que não deve se agarrar a ela 

intransigentemente. É assumir o diálogo de modo distinto da discussão, em cuja 

situação as pessoas mantém posições relativamente fixas e defendem seus pontos 

de vista, ao mesmo tempo que tentam convencer os outros a mudarem os seus, 

podendo até chegar a concordância (conluio), mas nunca a algo criativo; 

• a atenção para compreender o significado das diversas posições, inclusive do 

próprio ponto de vista, permitindo mudança deste quando houver boas razões para 

isso; 

• a boa vontade, a amizade; 

• a competição, o conflito e a agressividade, na perspectiva de superação; 

                                               
8 Mal-informação para Bohm significa uma forma de informação generativa inapropriada, mais do que 
meras instruções incorretas (1989, 312).
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• o reconhecimento de qualquer fato, qualquer ponto de vista, como eles realmente 

são, quer se goste ou não; 

• encarar os outros de quem discordam, sem conflito e com a vontade de explorar os 

pontos de vista que, pessoalmente não subscrevem. Procedendo-se assim, tende-

se para a unidade na pluralidade. 

Todavia, Bohm (1989, p. 318) destaca que a rigidez da infra-estrutura tácita nos 

indivíduos e da sociedade é uma das maiores barreiras ao diálogo. Esta infra-estrutura 

na sociedade está contida no que se chama cultura e, no interior de cada sociedade, 

há muitas subculturas razoavelmente diferentes entre si e que entram em conflito ou 

mais ou menos se ignoram, por não darem importância aos valores e objetivos 

comuns. Essas subculturas são, em geral, fortemente restringidas por suas 

pressuposições básicas, cuja a maior parte é rígida e fora do alerta e da atenção. A 

criatividade é, então, ocasional e os resultados são prontamente absorvidos de modo 

mais ou menos mecânico pela infra-estrutura geral. 

Daí, Bohm (1989, p. 319) sugerir que diálogo implica uma mudança muito profunda no 

laborar da mente. O essencial é que cada participante suspenda o seu ponto de vista e 

enquanto o suspende, dê profunda atenção ao que este significa. Ao fazê-lo, cada 

participante deve também de suspender a atividade correspondente da sua própria 

infra-estrutura tácita de idéias e à dos outros participantes no diálogo. Isto, no contexto 

da atenção plena aos seus conteúdos, liberta a mente para se mover por sendas 

razoavelmente novas e começa a desvanecer-se a tendência para o jogo falso, 

característico das infra-estruturas rígidas. A mente agora é capaz de responder a 

novas percepções criativas, ultrapassando os pontos de vista particulares que tenham 

sido suspensos. 
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Outro modo, destacado por Bohm (1989, p. 320), em que o pensamento pode ser 

transformado pelo diálogo é pode ser vislumbrado quando o pensamento afrouxa a 

rigidez da infra-estrutura tácita e começa a se mover numa nova ordem. Para 

percebermos a natureza desta nova ordem, devemos primeiramente considerar aquela 

outra ordem que, tradicionalmente, tem caracterizado as culturas. Essencialmente, 

esta ordem que tem caracterizado as culturas, envolve uma forte fragmentação entre a 

consciência individual (o que o indivíduo conhece ao mesmo tempo), e a consciência 

social (o que a sociedade conhece ao mesmo tempo). De forma que, no indivíduo, a 

consciência tende a realçar uma espécie de subjetividade, na forma de intenções, 

sonhos e aspirações privados, compartilhados em parte pelos familiares e amigos 

próximos, bem como a reforçar a procura de prazer e segurança pessoais. Na 

sociedade a consciência tende a realçar uma espécie de objetividade de intenções e 

metas comuns, não havendo nenhuma tentativa para trazer ao primeiro plano a 

conformidade e a busca do bem-estar geral. Um dos principais conflitos da vida nasce 

da tentativa de unir harmoniosamente estes dois fragmentos. E, neste sentido, Bohm 

sugere que o diálogo pode ser essencial. 

Em resumo, Bohm aceita a categorização como um modo de ordenação e também 

concebe sua operação (o pensamento categorizando) como uma atividade dinâmica. 

Ele argumenta que nossa experiência é organizada através de categorias que são 

originadas a partir do jogo livre do pensamento. Estas categorias consistem em 

modos gerais de olhar para as coisas e também em conhecimento. O que revela 

experiência-conhecimento como um único processo. Podemos então dizer que o 

nosso conhecimento pode colocar alguma ordem na experiência e vice-versa. Isto 
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significa que a atividade do pensamento está, indissoluvelmente, vinculada à 

experiência, através do processo de categorização. 

Bohm propõe a situação de diálogo como um contexto no qual podemos ver o 

pensamento categorizando. Ele insiste para ficarmos atentos ao comportamento do 

pensamento, ou seja, ao que acontece nas situações de diálogo. Desta forma, 

estaremos tratando não só de como certos indivíduos podem entender alguma coisa, 

mas sobre como um indivíduo inserido numa comunidade, numa cultura e em um 

contexto social entende e pensa. 
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2    

História dos Sistemas deHistória dos Sistemas deHistória dos Sistemas deHistória dos Sistemas de    
Medidas de ÁreaMedidas de ÁreaMedidas de ÁreaMedidas de Área    

 

 

2.1. Introdução2.1. Introdução2.1. Introdução2.1. Introdução

No capítulo anterior procuramos situar a posição de David Bohm como uma 

alternativa viável para podermos enfrentar este estado de crise com o qual temos 

convivido. Esta alternativa destaca a importância de olharmos para o comportamento 

do pensamento dos homens como uma estratégia de buscar soluções mais 

promissoras. 

Neste capítulo, estaremos preocupados em entender o movimento do pensamento 

de homens na ciência ao comporem um conhecimento sobre a história dos sistemas 

de medida de área.  

O conhecimento sobre sistemas de medidas de área foi produzido historicamente 

por homens reais na sua interação com o ambiente físico e social. Esta história nos 

é apresentada principalmente por historiadores, antropólogos, cientistas e 

pesquisadores clássicos da história da matemática, da geometria e da ciência, que 

aqui nos referiremos genericamente como “teóricos”.  
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Obviamente, isto não significa que abordaremos todos os teóricos. Para este estudo 

importa aqueles teóricos, cuja obra reconhecida como clássica, apresenta a história 

do desenvolvimento de um sistema de conhecimento (Geometria) desde o que 

reconhecem como os prenúncios da elaboração e sistematização científica desse 

conhecimento (práticas de medidas de área). É nossa preocupação evidenciar o 

entendimento destes teóricos sobre o desenvolvimento de um conhecimento, 

naquilo que este contribuiu para efetivamente compor um sistema de conhecimento 

(geometria) e que nos é legado como produto do desenvolvimento da civilização, da 

cultura e da ciência. É nos teóricos clássicos da matemática e da geometria que 

identificamos discursos desta natureza, expressando esta preocupação. Interessa-

nos, aqui, apreender o movimento do pensamento desses teóricos ao tratarem da 

história dos sistemas de medida de área, mais do que o conhecimento a que eles se 

reportam.  

Este trabalho requer que adotemos a perspectiva apontada por Bohm, no sentido de 

identificarmos aspectos e traços de comportamento do pensamento nestes teóricos 

em um contexto onde existe a tentativa de se estabelecer diálogo. O discurso 

histórico, nos aspectos que visam conferir racionalidade ao conhecimento -isto é, 

enxergá-lo ou não como científico- apresenta-se como particularmente apropriado a 

essa análise, na medida em que expressa uma tentativa de diálogo entre homens da 

ciência e porque permite evidenciar -como teremos oportunidade de mostrar- traços 

problemáticos do pensamento que necessitam ser superados. 

Neste sentido, objetivamos exercitar as sugestões de Bohm, resumidas no capítulo 

anterior, através de um estudo de caso sobre sistemas de medida de área. Dada a 
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abrangência da temática, optamos por estabelecer um recorte, privilegiando o 

período ao qual os teóricos, normalmente, recorrem para identificar as origens do 

pensamento geométrico e o desenvolvimento deste conhecimento. É um período 

onde as bases para a ciência, tal como a conhecemos, começavam a ser 

esboçadas, mas que ainda não podia ser considerado como produto de 

conhecimento científico propriamente dito; o que só vai acontecer na Grécia de 

Platão e Euclides. O período estabelecido para nossa análise compreende os 

sistemas de medida de área desenvolvidos pelo Egito, Babilônia (ou Mesopotâmia, 

para a região entre o rio Tigre e Eufrates), Índia, China e, finalmente, a Grécia e 

Roma; compondo, assim, um certo ciclo de desenvolvimento descrito, pelos teóricos, 

como de iniciação, apogeu e declínio do conhecimento geométrico. 

Para observar a operação do pensamento dos teóricos, elegemos o processo de 

categorização, como caracterizado por Bohm e apresentado no capítulo anterior, por 

ser uma das atividades mais básicas do pensamento humano, através do qual 

entendemos e damos ordem às experiências e pensamentos.  

Não estaremos, aqui, destacando o pensamento de um ou de outro teórico 

específico, mas procurando entender o movimento do pensamento dos teóricos 

como compondo um modo de pensar, cujos traços alguns podem compartilhar mais 

que outros. Ou seja, no conjunto, os traços do comportamento formam uma 

idealização (Lakoff, 1987) que nos permite inferir sobre um modo de pensamento 

sobre área. 
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Ao contar a história dos sistemas de medida de área, os teóricos enfrentam certos 

problemas como o de ter que decidir pelo método de investigação que devem seguir. 

Eles precisam escolher entre um ou outro modo de contá-la. Isto significa que terão 

que escolher por uma versão, uma estória9. Esta escolha caracteriza a história de 

um determinado tipo, no qual o pensamento participa ativamente, destacando 

elementos e pressupostos, dos quais muitas vezes não se dão conta, mas que 

estruturam um modo de pensar e impõem ordem às experiências e ao 

conhecimento. 

Para um teórico, escolher o que deve ser destacado e o que deve ser ocultado são 

algumas das decisões que precisa tomar. Tais decisões são, por sua vez, baseadas 

em pressupostos que permitem julgamentos do tipo o que é certo e o que é errado, 

o que é consistente e o que não é. São estes elementos que estão presentes e 

operam para decidir sobre qual estória contar. 

Neste estudo, identificamos e categorizamos a escolha dos teóricos por um certo 

modo de contar a história dos sistemas de medida de área. O pensamento dos 

teóricos na recomposição da história da geometria os leva a desenvolver seus 

argumentos de uma certa natureza, de uma certa perspectiva, de um certo “ponto de 

vista”. Neste trabalho, estamos argumentando que olhar para esta história significa, 

para estes teóricos, traçar um desenvolvimento que dê conta:  

• de uma origem; 

• das formas de expressão ou motivações; 

                                               
9 Importa, neste estudo, mantermos a distinção entre estória e história, apesar da regra que favorecia 
a distinção ter sido alterada e não mais ser feita na língua portuguesa. Por estória, entendemos 
formas de descrever ou relatar eventos e incidentes passados através de recursos imaginativos, 
crenças, intenções e desejos. Por história, entendemos a produção física e social dos homens que 
nos foi legada e que, juntas, formam a civilização humana.  
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• de como estas expressões tomam forma em um dado contexto histórico. 

Esperamos também mostrar, tal como sugerido por Dal Pian (1990), que um 

contexto histórico sobre sistemas de medidas de área comporta uma diversidade de 

motivações, que se expressam por um conjunto de aspectos:  

• por um sistema de unidades;  

• por um procedimento (algoritmo ou método),  

• pelos instrumentos utilizados para realizar as medidas; 

• por uma noção de espaço.  

Como teremos oportunidade de observar, as categorias pares primitivo-complexo, 

concreto-abstrato são utilizadas sistematicamente pelos teóricos para expressarem 

uma idéia de desenvolvimento científico. Do mesmo modo, na análise das 

expressões do conhecimento nos vários contextos, são utilizadas as categorias 

certo-errado, consistente-inconsistente, bom-ruim. Os elementos e as ferramentas 

com as quais os teóricos tomam suas decisões expressam, então, uma certa noção 

de racionalidade científica. 

A noção de ciência então constituída acaba por implicar em uma noção de história 

que se caracteriza por uma dada forma de contar que resulta da operação do 

pensamento. Subjacente ao pensamento, destaca-se uma noção de área. 

Por exemplo, escolher contar a história dos sistemas de medida de área a partir de 

dados ou fontes cuja natureza não deixe dúvidas, ambigüidades ou incertezas, 

expressa um modo de pensar, olhar e de se relacionar com o mundo. A 
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preocupação é com um corpo de conhecimentos sistematizados historicamente 

através do qual se procura entender, explicar e traçar uma linha de desenvolvimento. 

Nesta estória cabem apenas aqueles aspectos que se aproximam da exatidão, da 

objetividade, que não contenham qualquer vestígio de emoção, imprecisão, 

subjetividade e incerteza. Ou seja, evita-se a interação entre o homem e a medida, o 

homem e o que é medido, o homem e seus instrumentos de medir. Na verdade, este 

modo de contar a história evita tomar para análise qualquer aspecto que possa 

tornar os dados não científicos, considerando-se os parâmetros da ciência moderna.  

Neste capítulo, oferecemos as bases para mostrar -no capítulo seguinte- que esta 

forma de contar a história é apenas uma parte da estória e que esta não é a única 

forma de contar a história. E mais, contar a história desta forma pode, no máximo, 

captar um tipo de conhecimento produzido pelos homens na história, através do 

modo como o pensamento opera atualmente, com as categorias do nosso tempo. 

Isto significa que ao operarmos o pensamento desta forma impomos uma 

determinada ordem ao pensamento dos homens, ao invés de procurarmos identificar 

como o seu pensamento operava, com as categorias do seu tempo. 

O nosso exercício metodológico é próximo a uma análise do discurso, na medida em 

que destaca o significado associado aos enunciados como objeto de análise. Mas 

não é no conteúdo do relatado que nos fixaremos. Para apreender o movimento do 

pensamento dos teóricos, tomaremos o relato nos aspectos que comportam 

intenções, crenças e motivações. Em certos momentos necessitaremos recorrer a 

longos trechos de discurso para evidenciarmos estes aspectos e esperamos que 

essa necessidade se faça evidente ao leitor. 
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Resgatar o movimento do pensamento dos teóricos e ampliar o quadro de 

evidências que nos permita um entendimento melhor do pensamento, não se 

constitui uma tarefa fácil. Pelo contrário, trata-se de uma tarefa extremamente 

complexa, o que significa que não estamos nos propondo a esgotar todos os 

elementos que estão presentes no pensamento destes teóricos.  

Por enquanto, estas informações são suficientes para começarmos a apresentar a 

história dos sistemas de medida de área, tal como ela é contada pelos teóricos 

(estória), prestando atenção ao modo como opera seu pensamento. Ao longo do 

capítulo, destacaremos as principais crenças relativas tanto às categorias acima 

mencionadas, quanto ao conteúdo geométrico associado a elas e que podem ser 

tomadas para caracterizar o modo marcante de pensar dos teóricos. No capítulo 

seguinte, faremos uma síntese das mesmas, no sentido de caracterizar, através 

delas, um modo de pensamento sobre área.  

2.2. Uma História dos Sistemas de Medidas de Área2.2. Uma História dos Sistemas de Medidas de Área2.2. Uma História dos Sistemas de Medidas de Área2.2. Uma História dos Sistemas de Medidas de Área    

Geometria significa literalmente medida de terra. A etimologia da palavra vem da 

composição de duas palavras gregas γη (geo) e µετρον (medida)10. Apesar do 

significado da palavra geometria ser bastante claro, várias denominações são 

utilizadas, cujas referências estão vinculadas à descrição das práticas às quais a 

medida de área esteve associada na história, como medida de área de superfície, de 

                                               
10 Enciclopaedia Britannica (1962). Chicago: Eniclopaedica Britannica, Inc. Vol. 10, p.174. 
Enclopédia Mirador Internacional. (1994). São Paulo, Enc. Britannica do Brasil Public. Ltda. p. 5273. 
Enciclopaedia Britannica (1994). 15ª ed. Chicago: Eniclopaedica Britannica, Inc. Vol. 5, p.192. 
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território, de solo, de uma porção de terra arável, de um campo, de um lote ou da 

Terra (planeta).11

2.3. Origem2.3. Origem2.3. Origem2.3. Origem    

A primeira decisão com a qual os teóricos se deparam diz respeito à identificação da 

origem da geometria e o que motivou o seu surgimento. 

A origem da geometria, ou os seus primórdios, é atribuída ao Egito. Reconhece-se, 

também, que os babilônios, os chineses e os hindus, deram grandes contribuições 

para o conhecimento e organização da geometria. Sabe-se hoje que é possível 

localizar a origem da geometria em épocas bem anteriores a dos egípcios, como a 

Era Neolítica por exemplo, cujas evidências são fornecidas através de estudos 

arqueológicos, pela identificação de “fragmentos” deste conhecimento, legados por 

esta civilização, através de marcas em pedaços de madeira, pedras, ossos, cestas, 

potes de cerâmica, tecidos e pinturas. Tais fragmentos sugerem uma preocupação 

com relações espaciais que podem ter aberto o caminho para a geometria e, neste 

sentido, evidenciam a presença de um pensamento geométrico nas práticas 

humanas.  

                                               
11 Na língua inglesa, considerando a literatura estudada, temos algumas palavras bem mais 
específicas para a denominação das várias práticas de medida de área como, por exemplo, earth 
(terra, extensão territorial), land (terra no sentido de solo, superfície sólida do mundo em contraste 
com céu e mar), ground (chão, solo), field (campo de terra agriculturável), soil (solo), tract (faixa de 
terra), plot (lote, porção de terra) e Earth (planeta Terra). Na língua portugesa, vamos fazer apenas a 
distinção Terra planeta e terra para todos os outros sentidos como terra arável, campo, lote, porção 
de terra, etc.). 
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Teóricos como van der Waerden (1963), Eves (1969), Boyer (1974), Dilke (1971), 

Neugebauer (1969), Chace (1979), Bell (1945), Bunt (1976), Greenberg (1974), até 

reconhecem estes dados obtidos a partir de pesquisas arqueológicas. Mas sugerem 

que pensar a partir destes fragmentos de conhecimento, requereria a elaboração de 

conjecturas, o que conseqüentemente permitiria a construção de uma história 

calcada em crenças e opiniões. Insistem, assim, que o caminho a adotar como ponto 

de partida são os dados e fontes documentais registradas através da escrita. 

Boyer (1974, p. 5), por exemplo, é bastante claro ao afirmar que 

“Podemos fazer conjeturas sobre o que levou os homens da 
Idade da Pedra a contar, medir e desenhar. Que os começos 
da matemática são mais antigos que as mais antigas 
civilizações é claro. Ir além e identificar categoricamente uma 
origem determinada no espaço e no tempo, no entanto, é 
confundir conjetura com história. É melhor suspender o 
julgamento nessa questão e ir adiante, ao terreno mais firme da 
história da matemática encontrada em documentos escritos 
que chegaram até nós.” 

Neste sentido, um dos principais documentos a que os teóricos recorrem para a 

identificação da origem da geometria no Egito é a obra de Heródoto (484? a.C.). 

Esta obra, História (430 a.C.), identificada como uma das primeiras sistematizações 

do conhecimento humano, é composta por um conjunto de nove livros, onde 

Heródoto relata suas experiências e o conhecimento obtido durante viagens a várias 

nações. O Livro II é principalmente destacado pelos teóricos, por ser neste que 

Heródoto descreve suas viagens pelo Egito.  

Esta obra tem pelo menos dois aspectos pelos quais os teóricos justificam a sua 

importância. Primeiro, por se tratar da primeira sistematização do conhecimento, 

onde uma grande quantidade de informações, antes dispersas entre vários 
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escritores, não permitia uma unidade. Segundo, por se constituir numa obra cujos 

dados foram “cientificamente” coletados e compilados e por seus propósitos irem 

além da necessidade prática; ou seja, reconhece-se nesta obra, evidências do 

pensamento racional e a capacidade para abstração, característicos do pensamento 

grego - da ciência, enfim! 

No seu relato, Heródoto (1952, p. 160/161, Livro II, CIX). descreve o sistema de 

canais e fossos, construídos por iniciativa de Sesóstris e a seguir, sugere que a 

geometria surgiu como resposta às necessidades práticas dos egípcios para 

demarcação regular e constante de lotes de terra, cujos limites eram apagados nas 

cheias do Nilo. Sobre esses lotes incidia um certo imposto, cujas taxas eram pagas 

em proporcionalidade ao seu tamanho. 

“Disseram-me ainda os sacerdotes que Sesóstris realizou a 
partilha de terras, concedendo a cada Egípcio uma porção 
quadrada igual de terra, com a condição de lhe ser pago, todos 
os anos, certo tributo. Se o rio carregava alguma parte do lote 
de alguém, o prejudicado ia procurar o rei e expor-lhe o 
acontecido. O soberano enviava os agrimensores ao local para 
determinar a redução sofrida pelo lote, passando o dono a 
pagar um tributo proporcional à parte restante. Eis, segundo me 
parece, a origem da Geometria, que teria passado deste país 
para a Grécia.”

É esta descrição que os teóricos tomam como referência segura e confiável, para 

situar a origem da geometria no Egito.  

“O historiador grego Heródoto (séc. V a.C.) reconhece os 
medidores egípcios como tendo originado a Geometria... 
(Greenberg,1974, p. 5). 

“Heródoto mantinha que a geometria se originara no Egito, pois 
acreditava que tinha surgido da necessidade prática de fazer 
novas medidas de terra após cada inundação anual no vale do 
rio.” (Boyer, 1974, p.4). 
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“Como muitos outros ramos do conhecimento, a geometria 
surgiu, originalmente, em resposta às necessidades práticas 
dos homens. A palavra Geometria (terra+medida) significa 
“medida de terra”. De fato, a geometria parece ter tido sua 
origem no antigo Egito, onde as periódicas inundações do Nilo 
tornaram a medição das terras para o restabelecimento das 
linhas de fronteiras uma necessidade.” (Enciclopaedia 
Britannica, 1962, p. 174, vol.10). 

A atribuição de uma necessidade prática de medir terras é, desta forma, 

genericamente aceita como uma motivação para a origem da geometria. No entanto, 

alguns teóricos, como van der Waerden (1963), Boyer (1974), Health (1949) por 

exemplo, destacam também a versão de Aristóteles para a origem da geometria no 

Egito. 

“Assim a ciência matemática originou-se na região do Egito, 
devido a existência da classe de sacerdotes a quem o lazer era 
permitido.” (Aristóteles, Metafísica. In: van der Waerden, 1963, 
p. 15). 

Esta versão é apontada por expressar um desejo que está presente no pensamento 

dos matemáticos, como bem retrata Boyer (1974, p. 5):  

“Gostaríamos de pensar que ao menos alguns dos antigos 
geômetras trabalhavam pela pura satisfação de fazer 
matemática, não como auxílio prático à mensuração.”

É nesta perspectiva que van der Waerden (1963, p. 16) e Bunt (1976, p. 37) 

ressaltam também ser possível identificar alguns problemas de natureza puramente 

teórica entre os egípcios, como por exemplo, aqueles que envolvem o cálculo com 

frações. 

“Entre estes [os problemas do papiro Rhind] são também 
encontradas algumas questões puramente teóricas as quais 
provêem exercícios na difícil arte de cálculos com frações.” 

“A matemática egípcia daquele tempo é descrita 
freqüentemente como fortemente motivada por necessidades 
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práticas e desenvolvida por processos empíricos. Ainda assim, 
alguns resultados geométricos extraordinários eram obtidos. Na 
aritmética, as repetidas soluções de problemas ‘aha’ pelo 
mesmo processo comprovam a existência de algumas 
generalizações, mesmo que eles nunca tenham afirmado 
explicitamente ou provado. Além disso, muitos dos problemas 
do papiro Rhind, tal como o exercício 2 dos exercícios 1-10, 
sugerem que os egípcios também desenvolveram interesses de 
natureza teórica ou recreativa.”

Contudo, a tese de Heródoto é a mais comumente aceita diante do argumento de 

que não havia, no Egito de 3200 a 1800 a.C., uma classe de sacerdotes bem 

organizada, dedicada suficientemente a lazeres que justificasse a prática religiosa 

como motivação para o surgimento da geometria. Ainda mais pela natureza dos 

cálculos, apresentados nos papiros (o Rhind, Moscow, por exemplo), o que era mais 

adequado para medidores de terra ou a oficiais que precisavam erguer um celeiro do 

que aos sacerdotes. (van der Waerden, 1963).  

Segundo Boyer (1974), é possível que esta afirmação de Aristóteles se deva ao fato 

de que no Egito, cordas eram utilizadas como instrumento de medição tanto para o 

realinhamento das terras após as enchentes, como para a construção de templos 

religiosos e edificações.  

Podemos pensar que a divergência quanto às motivações presentes em Heródoto e 

Aristóteles, configura-se muito mais como uma divergência de ponto de vista do que 

da natureza mesma da geometria, uma vez que, em ambos, a necessidade prática é 

o fator básico para o surgimento da geometria no Egito. No caso, o ponto de vista 

pertence aos teóricos, que parecem necessitar da crença de que resultados 

geométricos de relevância só podem ser obtidos no contexto de uma “ciência 

matemática”, de “questões teóricas” e de “interesses de natureza teórica e 
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recreativa”. Para eles, o conhecimento voltado para a prática da mensuração não é 

considerado científico, apenas útil.  

De qualquer forma, a motivação prática que em Aristóteles é lida como lazer e em 

Heródoto como trabalho, acaba sendo adotada como estando na origem do 

pensamento geométrico. E, apesar da maioria dos teóricos pesquisados decidirem 

pela tese de Heródoto, não descartam a tese de Aristóteles. Na verdade, considerar 

as duas versões para a motivação da geometria significa compor a forma grega de 

pensar a sua origem. 

Mas as discussões não param por aí. Uma vez que se concebe que a geometria 

originou-se a partir de motivações práticas, várias motivações são apresentadas no 

seu desenvolvimento. São motivações cuja diversidade sustenta uma série de 

pressupostos sobre a natureza da geometria, ou pelo menos, sobre qual natureza a 

geometria deveria ter. 

2.4. Formas de Expressões ou Motivações no 2.4. Formas de Expressões ou Motivações no 2.4. Formas de Expressões ou Motivações no 2.4. Formas de Expressões ou Motivações no 
Desenvolvimento dos Sistemas de Medidas de ÁreaDesenvolvimento dos Sistemas de Medidas de ÁreaDesenvolvimento dos Sistemas de Medidas de ÁreaDesenvolvimento dos Sistemas de Medidas de Área 

O argumento que sustenta a diversidade de motivações práticas, constitui-se 

segundo Dal Pian (1990) num importante elemento para caracterizar a descrição do 

desenvolvimento dos sistemas de medidas de área na história.

A seqüência histórica do desenvolvimento dos sistemas de medidas de área, 

apresentada pelos teóricos e historiadores, é basicamente a seguinte:  
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1. Séc. XX ao I a.C.  Egito  
    Babilônia 
    China  
    Índia 
2. Séc. VI a.C e VI d.C. Grécia  
3. Séc. III ao XIII d.C. Roma 

No âmbito do período histórico abarcado por tais civilizações, podemos destacar as 

seguintes motivações práticas:  

• aquelas relacionadas à medida de terra para fins de agricultura - a prática 

agrícola; 

• aquelas relacionadas à medida de terra para delimitação de território, organizar 

cidades, possibilitar a cobrança de impostos, tributos, taxas - a prática 

topográfica; 

• aquelas relacionadas à medida da Terra - a prática cosmológica; 

• aquelas relacionadas à medida de terra para a construção de templos e altares, 

monumentos e edificações, bem como relacionadas à estética e à arte - a prática 

arquitetônica; 

• aquelas relacionadas à medida de terra para possibilitar as trocas e transações - 

a prática comercial. 

As situações identificadas acima compõem o conjunto de descrições das práticas 

possíveis, apresentadas pelos teóricos, onde algumas delas ou podem estar 

combinadas, ou podem ser consideradas separadamente. A figura do estirador de 

cordas (“rope-stretchers”), do agrimensor (“land surveyor”), do medidor (“surveyor”

ou “measurer”), bem como a descrição de suas práticas - o ato de medir e o objeto 
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medido e a utilização de seus instrumentos, oferecem as bases para a 

contextualização da história dos sistemas de medida de área. 

A expressão das medidas de áreas a partir das suas motivações práticas 

expressam, de certa forma, o seu conteúdo histórico, que possibilita aos teóricos 

tomarem um ou outro aspecto por referência e, de certa forma, descreverem o 

desenvolvimento histórico dos sistemas de medida de área. Desta feita, passaremos 

a examinar mais detalhadamente como estas práticas se expressam no contexto 

histórico dado por cada uma das civilizações acima mencionadas. 

Ao final de cada civilização faremos um breve resumo das crenças que se destacam 

no discurso analisado. Conforme avançamos em nossa descrição, deixamos de 

enunciar crenças que se repetem nas diferentes civilizações. Destacamos apenas 

aquelas que favorecem a composição de um modo característico de pensar sobre 

área no contexto de um sistema geométrico (a ser sintetizada no capítulo seguinte). 
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2.5. Os Sistemas de Medidas de Área e o Contexto 2.5. Os Sistemas de Medidas de Área e o Contexto 2.5. Os Sistemas de Medidas de Área e o Contexto 2.5. Os Sistemas de Medidas de Área e o Contexto 
HistóricoHistóricoHistóricoHistórico    
    

2.5.1. Egito (séculos 2.5.1. Egito (séculos 2.5.1. Egito (séculos 2.5.1. Egito (séculos XXXXXXXX ao  ao  ao  ao IIII a C.)  a C.)  a C.)  a C.) ---- m m m motivações práticas: otivações práticas: otivações práticas: otivações práticas: 
agrícola e topológicaagrícola e topológicaagrícola e topológicaagrícola e topológica 

O caráter agrícola12 do Egito é reconhecido e destacado pela maioria dos teóricos. O 

Egiptólogo Emery (1987, p. 236), ao descrever sobre o sistema de irrigação utilizado 

pelos antigos egípcios, destaca que 

“Com as descobertas de seus artistas, construtores e artesãos, 
o Egito arcaico era, como sempre tem sido, um país agrícola e 
é significante que uma das mais antigas representações de um 
Faraó apresente-o com uma enxada na mão abrindo, 
cerimoniosamente, um canal de irrigação. Os ricos produtos de 
seu solo são um presente do Nilo, pois com pouca ou nenhuma 
chuva, o Egito seria um deserto sem os depósitos aluviais 
trazidos pelo grande rio em suas enchentes anuais. Mas para 
manter uma grande civilização, a inundação teria que ser 
controlada de modo que o máximo de benefícios pudesse ser 
obtido. Para tanto, as áreas de cultivo eram divididas por 
bancos de terra dentro dos quais a água da inundação corria 
através de canais. Este sistema de irrigação retinha a água no 
solo que era inteiramente absorvida e prevenia, também, a 
secagem rápida quando diminuía o nível da inundação. Desse 
modo, o Nilo inundava o vale e o delta a cada julho, 
depositando areias férteis sobre o solo; quando as águas 
baixavam, em novembro, a safra era plantada, para ser colhida 
em abril e maio.”

Desta forma, as práticas agrícolas no Egito estavam vinculadas ao movimento das 

águas do rio Nilo que, com suas cheias anuais, depositava nutrientes nas terras 

marginais, ao mesmo tempo que levava embora, também, boa parte destas terras 

ribeirinhas. 
                                               
12 O Egito é considerado um país agrícola dado o fato de sua dependência ao Nilo, tanto como fonte 
de subsistência (produção de alimento), como fonte determinante na vida de seus habitantes. (Ayrout, 
1963). 
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Das cheias dependiam a área (maior ou menor) a ser cultivada, a quantidade de 

alimentos a ser produzida e a oportunidade de trabalho. Estas mesmas cheias, 

contudo, destruíam as demarcações feitas entre as áreas de cultura das várias 

famílias, forçando uma nova divisão. 

2.5.1.1. Os mensuradores e seus instrumentos

Para refazer as demarcações apagadas com as cheias do Nilo, os mensuradores, 

conhecidos como estiradores de corda, eram obrigados a traçar novas linhas, uma 

vez que era do interesse da autoridade e dos indivíduos terem as fronteiras 

estabelecidas devido às taxações que estavam envolvidas e que incidiam, 

proporcionalmente, sobre a área da terra. Essas terras eram distribuídas entre os 

egípcios pelo faraó13. 

“Nós aprendemos dos documentos egípcios que, da Segunda 
Dinastia em diante, o rei estabeleceu um censo da propriedade 
de terra e outras posses, para propósitos de taxação. No 
Império Tebano a taxação era parcialmente baseada em um 
inventário de propriedade que era freqüentemente revisado. 
Todo ano os oficiais mediam a terra arável e listavam seus 
proprietários, fazendo uma estimativa da produção e daí, da 
provável taxa requerida. Depois, durante a estação de plantio, 
oficiais, incluindo um escrivão legal, dois escrivãos de 
agrimensura, um mantedor de corda e um estirador de corda, 
retornavam a cada área para fixar o valor da taxa. As fronteiras 
eram inspecionadas e os proprietários tinham, em alguns 
casos, que jurar que os marcos das fronteiras não haviam sido 
alterados.” (Dilke, 1971, p. 21).

Esses “mensuradores” eram assim denominados (estiradores de corda e 

mantedores de corta) por utilizarem cordas como instrumento para medir e demarcar 

terrenos, principalmente nas comunidades agrícolas. O tamanho da corda era 

                                               
13 Provavelmente Sesóstris II (1897-1878 a.C.), segundo Dilke (1971), mas tal prática já vinha de há 
muito tempo. 
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calculado de partes do corpo e equivalente a 100 cubits reais14. O merkhet15 era 

outro instrumento utilizado. A vara ou “rod”, era um instrumento cuja medida era 

derivada da vareta normalmente usada pelo agricultor para ‘tocar’ o boi, ou seja, 

para fazê-lo andar, sendo bastante utilizada para estimar o terreno para plantio. 

Dilke (1989) ainda atribui, aos egípcios, o uso do compasso, principalmente para 

marcar os quatro pontos da base da pirâmide. 

2.5.1.2. Sistema de medidas de área

A análise dos teóricos sobre o sistema de medidas dos egípcios tem como base os 

papiros encontrados. Um dos mais importantes e mais citado por eles, é o papiro 

Rhind16 (ver fig. 1), escrito por volta de 2000 a 1800 a.C., também denominado de 

Papiro Ahmes (este seria o nome do escriba que o copiou em 1600 a.C.). Este 

documento, encontrado no Egito, é identificado como um manuscrito matemático17

que trata, basicamente, de problemas classificados, pelos teóricos, como de 

natureza prática, relacionados com a distribuição de salários entre os trabalhadores, 

com o cálculo da quantidade de grãos necessários para a produção de uma dada 

quantidade de pão ou de cerveja, com o cálculo de áreas e volumes e com a 

conversão de diferentes medidas para grãos.  

                                               
14 Esta medida “cubit real” equivalia ao antebraço, ou seja, a distância do cotovelo até a ponta do 
dedo. No caso, ao antebraço do rei (faraó). 
15”O merkhet ou linha de prumo visual (plum- line sighter) (...) consiste de um suporte com uma 
pequena linha de prumo e chumbada na ponta. O merkhet era apoiado num objeto e alinhado com 
base na linha central da folha de uma palmeira.” (Dilke, 1971, p. 21). 
16 O papiro Moscou ou Golonishev e o de Turim são citados. Em ambos, os cálculos são semelhantes 
aos apresentados no papiro Rhind. Outros papiros são identificados, mas com menor importância que 
o Rhind e o de Moscou. São os papiros Kahun e o de Berlim. 
17 Para maiores detalhes ver também Chace (1979), Eves (1969) e Boyer (1974).
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fig. 1: 
Papiro Rhind 

Os teóricos (Eves, 1969, p. 39 e 40) normalmente recorrem a este documento 

quando querem ressaltar os métodos utilizados, os tipos de cálculo efetuados e, 

conseqüentemente, identificar se eram ou não capazes de abstração, ou seja, de 

identificar “embriões” do pensamento racional, que foi desenvolvido pelos gregos, 

posteriormente. 

“Muitos dos 110 problemas nos papiros Rhind e Moscou [ver 
fig. 2] mostram sua origem prática ao lidar com questões 
referentes à importância do pão e da cerveja, com misturas de 
pastos para o gado e aves domésticas e com a estocagem de 
grãos.”  

“Vinte e seis dos 110 problemas nos papiros Moscou e Rhind 
são geométricos. Muitos destes problemas têm origem nas 
fórmulas de mensuração necessárias para calcular áreas de 
terra e volumes de celeiro.” 
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fig. 2: 
Papiro Moscou 

A natureza destes manuscritos comporta uma discussão, entre os teóricos, sobre o 

propósito para o qual eles haviam sido escritos, ou seja, a que eram destinados: se 

eram apenas anotações dos agrimensores oficiais de terra, ou se eram para ensinar 

a outras pessoas a arte da medida de terra. O motivo da dúvida deve-se exatamente 

ao fato dos teóricos identificarem, nos papiros, problemas de natureza prática e 

problemas de natureza teórica. 

“Os problemas no papiro Rhind têm o mesmo caráter geral; 
eles frequentemente aumentam gradualmente em dificuldade. 
Isto parece claro que este papiro era planejado para ser usado 
em uma escola para escribas.” (van der Waerden, 1963, p. 17). 

“Muitos dos cálculos com ‘aha’ no papiro Rhind são 
evidentemente exercícios para jovens estudantes. Embora uma 
grande parte deles seja de natureza prática, em algumas 
ocasiões o escriba parece ter tido em mente enigmas ou 
recreações matemáticas.” (Boyer, 1974, p. 12). 

“Todos os 110 problemas encontrados nos papiros Moscou e 
Rhind são numéricos e muitos deles são muito simples. Apesar 
de muitos problemas terem uma origem prática, existem alguns 
de natureza teórica.” (Eves, 1969, p. 37). 
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“O conhecimento revelado nos papiros é quase todo prático e o 
elemento principal nas questões eram cálculos. Quando 
parecem entrar elementos teóricos, o objetivo pode ser o de 
facilitar a técnica e não a compreensão. Mesmo a geometria 
egípcia, outrora louvada aparece, na verdade, mais como um 
ramo da matemática aplicada. Onde entram as relações de 
congruência elementares, o motivo aparentemente é o de 
fornecer artifícios de mensuração e não o de conseguir melhor 
compreensão. As regras de cálculo raramente são motivadas e 
dizem respeito apenas a casos concretos específicos. Os 
papiros Ahmes e Moscou, nossas principais fontes de 
informação, podem ter sido apenas manuais destinados a 
estudantes, mas indicam a direção e as tendências do ensino 
de matemática no Egito; outras evidências fornecidas por 
inscrições sobre monumentos, fragmentos de outros papiros 
matemáticos e documentos de ramos aparentados da ciência 
servem para confirmar a impressão geral.” (Boyer, 1974, p. 16).

“Um cuidadoso estudo no papiro Rhind me convenceu, há 
muitos anos, que este trabalho não era uma mera seleção de 
problemas práticos especialmente úteis para determinar 
valores de áreas e que os egípcios não eram uma nação de 
mantedores de corda, interessados apenas no que eles 
poderiam usar. Preferivelmente eu acredito que eles 
estudavam matemática e outras questões por sua própria 
motivação. (...) Assim, nós podemos dizer que o papiro Rhind, 
enquanto muito útil para os egípcios, era também um exemplo 
do desenvolvimento da matemática como uma ciência pura, 
mesmo nos seus primórdios.” (Chace, 1979, p. 42-43).

Reconhecer no Rhind um manuscrito matemático utilizado, preferencialmente, para 

ensinar a arte da medida de terras aos escribas, evidencia um conjunto de crenças e 

pressupostos, presentes no pensamento dos teóricos, com relação à natureza e à 

organização do conteúdo do papiro. Por exemplo, reconhecer problemas que geram 

conhecimentos relevantes sobre geometria e cálculos numéricos, implica uma 

crença de que tais problemas situam-se em um nível de abstração que está além da 

motivação para sua aplicação prática. Isto significa remetê-los para o contexto do 

ensino, a partir do pressuposto de que o modo como os cálculos estão organizados 

segue do mais simples para o mais complexo, ou seja, “aumentando em dificuldade”. 
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Os escribas, ou sacerdotes18, seriam assim, a classe para quem este conhecimento 

era dirigido, uma vez que seus interesses advinham da sua “própria motivação” em 

exercitar a “mente” através de “enigmas ou problemas de recreação matemática”. A 

eles caberia o planejamento das tarefas práticas, executadas pelos estiradores de 

corda. Estas crenças e pressupostos permitem, assim, que os teóricos aceitem e 

tratem os cálculos presentes no Rhind como “um exemplo do desenvolvimento da 

matemática como ciência pura, mesmo nos seus primórdios”. 

O uso de um sistema de numeração decimal associado a um caráter aditivo para a 

realização de cálculos e contagem, é destacado pelos teóricos, como um exemplo 

da primitividade do pensamento dos egípcios. Isto, em parte, porque a adoção do 

número dez como referência, era derivado a partir dos dedos da mão. O caráter 

primitivo do pensamento dos egípcios é tratado por Boyer (1974, p.16) e Chace 

(1979, p.39). 

“Em todos os seus estágios [da história egípcia], era construída 
em torno da operação de adição, uma desvantagem que 
conferia aos cálculos dos egípcios um peculiar primitivismo, 
combinado com uma ocasional e assombrosa complexidade.” 

“Os egípcios dessa época não tinham o desenvolvimento 
mental alcançado pelos gregos um milhão de anos depois. Eles 
tinham um pequeno estoque de fatos matemáticos e pouca 
habilidade nas operações matemáticas. Não obstante, suas 
habilidades eram notáveis e havia uma qualidade científica em 
sua matemática.” 

                                               
18 Sobre a classe de sacerdotes (incluindo aqui os escribas), Tornell (1964, p.194 a 196) destaca que 
“A classe ou hierarquia sacerdotal era proeminente no Egito e gozava, mais que nenhuma, de 
poderio, influência e riqueza. Possuíam propriedades, estavam isentos de impostos e exerciam uma 
influência ilimitada sobre o povo e ainda sobre a pessoa do rei. Mas não se entenda que a missão 
dos sacerdotes era apenas a de atender aos ofícios religiosos. A esta classe pertenciam pessoas 
alheias ao sacerdócio propriamente dito. Em geral, o conceito de sacerdote no Egito equivalia ao de 
sábio e assim, muitas pessoas letradas ou simplesmente inteligentes, figuravam entre a classe 
sacerdotal. Poetas, historiadores, legisladores, letrados de toda índole, médicos e magos, estavam 
incluídos em seus quadros sem deixar de fora os arquitetos e engenheiros encarregados de projetar 
e dirigir as grandes obras civis e hidráulicas que caracterizam a civilização egípcia. Todas as funções 
gestoras estavam em poder desta classe, predominando entre todas, como é de se supor, as 
essências religiosas e suas manifestações rituais.”
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Com relação a este caráter primitivo atribuído aos egípcios, alguns teóricos, como 

Bell (1945) e Boyer (1974) por exemplo, recorrem a Darwin (The Descendent of 

Men, 1871) para argumentar que a capacidade de distinguir formas, tamanhos, 

números e ordem - tidos como “rudimentos” de um sentido matemático - não são 

propriedades exclusivas do homem, já que outros animais têm demonstrado possuir 

esta capacidade. Para Boyer (1974), o que distingue o homem do animal é a 

linguagem, posto que sua articulação é indispensável para o pensamento abstrato. A 

identificação de elementos que expressam ‘primitividade’, oferece, de acordo com os 

teóricos, a possibilidade de identificar origens e recompor a história, cujo 

pressuposto básico é o desenvolvimento gradual em direção à abstração. 

2.5.1.3. Sistema de unidades 

A partir do sistema decimal os egípcios desenvolveram seu sistema de medidas com 

derivações de múltiplos e submúltiplos e as respectivas unidades. De acordo com 

Chace (1979, p.31), era comum a utilização de sementes e grãos para medir a área 

de uma determinada porção de terra. Media-se assim o quanto de grãos era 

necessário para preencher uma certa quantidade de terra. O milho e a cevada eram 

os mais comuns. Esta medida era equivalente à medida de volume e capacidade: o 

hekat.19

“[o hekat] Era dividido em 320 partes chamadas ‘ro’, mas os 
egípcios também usavam, como frações de um hekat, as 
frações cujos denominadores eram potências de 2 
decrescentes para 1

64 , 1
64  de um hekat era 5 ‘ro’. Estas séries 

de frações eram peculiarmente adaptadas para multiplicação 
por duplicação ou divisão. Elas eram escritas em uma especial 
notação e tinham sido denominadas de frações ‘Horus eye’.”

                                               
19 Segundo Chace (1979, p.31), a medida de hekat pode ser determinada como 292.24 polegadas 
cúbicas. 
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Dilke (1989, p. 23-24) e Chace (1979, p. 32) apresentam as seguintes relações e 

correspondências entre as medidas:  

½ hekat = 160 ro 
32 ro = 1 hin 
10 hennu20 (plural de hin) = 1 hekat 
20 ou 16 hekat = 1 khar (saco) 
2/3 cubit cúbico = khar 
20 khar = 100 hekat quadruplo ou 400 hekat simples 

Para a medida de área, a unidade utilizada era o setat. A área era calculada a partir 

da multiplicação da medida dos dois lados opostos, que tinha como unidade linear o 

Khet (medida de comprimento para a largura). O Khet correspondia a 100 cubits21 e 

o setat correspondia a 10.000 cubits quadrados. Assim, a área de um campo seria 

expressa em termos de setat e frações de setat. Nos problemas que envolviam o 

cálculo da área de um retângulo, as medidas de comprimento em cubits e em altura 

em khet eram multiplicados. Como descreve Chace (1979, p.33): 

“Assim pequenas porções de setat eram expressas em termos 
de uma unidade que eles chamavam ‘cubit’ (ou cubit-de-terra) e 
parece terem pensado 1 khet como uma tira(strip) [uma faixa 
estreita e comprida de terra] ou 100 cubits de comprimento e 1 
cubit de largura. Eu devo chamar esta unidade uma ‘tira-cubit’ 
[‘strip-cubit’]. 100 tiras-cubits compõe um setat e como 1/8 de 
um setat é igual a 12 ½ tiras-cubits, calcular com este sistema 
de unidades não era tão simples quanto com o sistema hekat, 
onde as menores frações ‘Horus eye’ são iguais a um número 
inteiro de ‘ro’. Desse modo, no problema 54 temos 1/5 de um 
setat, que é 20 tiras-cubits, expressos como 1/8 setat e 7 ½ 
tiras-cubits. O dobro disto é ¼ 1/8 setat e 2 ½, e assim por 
diante. (...) Quando existe mais de 10 setat o número 10 é 
expresso como um número ordinário como se dez-setat fosse 
pensado como uma unidade.” 

O fato dos egípcios utilizarem unidades de medidas diferentes para comporem o 

valor de uma área em tiras-cubits, como é o caso da multiplicação feita pelos 

                                               
20 Em Chace (1979,p.33) esta medida é também conhecida como hînu que é igual a 1/10 do hekat. 
21 Como já dissemos anteriormente, o cubits equivale a medida do antebraço - do cotovelo à ponta do 
dedo mínimo. Chace (1979, p.32), supõe que o cubit ou meh é o cubit real e equivale a 20,62 
polegadas. 
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egípcios entre o cubits (comprimento) e o khet (largura), é apresentado, pelos 

teóricos, como, no mínimo, confuso. Segundo Chace (1974, p. 34),  

“Em alguns dos problemas de área os escribas manipulavam 
suas unidades de um modo que parece um pouco confuso. 
Para obter a área de um retângulo algumas vezes eles 
multiplicavam o comprimento em cubits pela largura em khet. 
Isto, naturalmente, daria a eles a resposta correta em tiras-
cubits (strip-cubits).”

Com relação à medida de área das pirâmides, Chace (1979, p. 34) ressalta que os 

escribas introduziram uma nova medida de comprimento chamada o palmo ou uma 

mão-estendida (Shesep), que é 1/7 de um cubit e ¼ de um palmo, neste caso é 

chamado uma polegada (the finger’s-breadth).  

Dilke (1989, p. 23 e 24) apresenta um resumo das unidades de medida de área dos 

egípcios:  

“1 cubit x 100 cubits é chamado 1 cubit, 27,35 m2 (os 
 egípcios aqui ignoravam qualquer palavra 
 correspondente a ‘quadrado’) 
100 destes cubits = 1 quadrado Khet (ht), no grego, aroura, 
 literalmente ‘terra arável’, no Egito de Ptolomeu, 
 2735 m2. 
Subdivisões do quadrado khet: 1/8, ¼ , e ½ (1/2 khet = rmn) 
10 khet quadrados = ‘um mil’ (cubits como definido acima).” 
4 polegadas = 1 palmo. 
7 palmos = 1 cubit 
100 cubits = 1 ht ou khet (‘vara’) 
nebiu (‘wooden pole’) era uma medida um pouco maior que 
 o cubit  
itrw (‘river-measure’) era estimada como 200 ht.” 

2.5.1.4. Procedimento (algoritmo/método)

Com relação ao procedimento utilizado pelos egípcios para realização dos cálculos 

de áreas, é comum os teóricos se mostrarem surpresos com a exatidão e 
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consistência de alguns destes cálculos, ao mesmo tempo que apontam outros que 

são incorretos, aproximados ou inconsistentes.  

“Os métodos dos egípcios eram em grande parte aqueles de 
tentativas e o que nós poderíamos chamar aproximação. Isto é, 
se eles não obtivessem as respostas de uma vez, eles 
tentariam obter a primeira resposta aproximadamente e então 
inventar o que estava faltando.” (Chace, 1979, p. 39). 

“Algumas vezes os egípcios pressupunham corretamente, 
outras vezes não. Eles encontraram a fórmula correta para o 
volume de um frustrum de uma pirâmide quadrada - uma 
façanha notável. Por outro lado, eles pensavam que uma 
fórmula para área que era correta para retângulos aplicava-se 
para qualquer quadrilátero.” (Greenberg, 1974, p. 5). 

“Os cálculos de área de um retângulo, um triângulo e um 
trapezóide eram todos corretos. A área de um quadrilátero 
irregular era calculada como o produto da metade da soma dos 
dois lados opostos e metade da soma dos outros dois e, por 
isso, o procedimento era incorreto. Não existe registro de 
afirmações de teoremas gerais nem de provas; o principal 
assunto, para os egípcios, parecia ser para obter resultados 
úteis.” (Bunt, 1976, p. 33). 

“As pirâmides são freqüentemente consideradas prova visual 
da proficiência dos egípcios em matemática”. (Bunt, 1976, p. 
36). 

Os teóricos destacam, também, que a geometria egípcia consiste de descrições de 

procedimento através de frases do tipo: “Faça assim e assim” ou “Faça a mesma 

coisa em qualquer exemplo como este”. Dessa forma, os teóricos sugerem que não 

havia, entre os egípcios, qualquer preocupação em provar ou demonstrar o processo 

de cálculo. 

“(...) que não é possível encontrar, em toda a matemática 
oriental antiga, um simples exemplo do que nós hoje 
chamamos de demonstração. No lugar de um argumento existe 
simplesmente uma descrição de um processo. Alguém é 
instruído, ‘Faça assim e assim’. Além do mais, exceto 
possivelmente por uma pequena amostra, estas instruções não 
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são nem mesmo dadas em forma de regras gerais, mas são 
simplesmente aplicadas para seqüências de casos específicos. 
Assim, se a solução de equações quadráticas é para ser 
explicada, nós não encontramos uma derivação do processo 
usado, nem encontramos o processo descrito em termos 
gerais; mas, pelo contrário, nos são oferecidos um grande 
número quadráticos específicos e nos é dito passo a passo 
como resolver cada um destes exemplos específicos. Tão 
insatisfatório quanto o procedimento ‘Faça assim e assim’ 
possa nos parecer, não nos é estranho, pois é o procedimento 
que nós próprios frequentemente utilizamos para ensinar 
matemática no primeiro e segundo graus [grade school and high 
school].” (Eves, 1969, p. 28).

“Até então, ele [o egípcio] era rápido para generalizar e quando 
encontrava uma solução para um problema simples, não 
hesitava em resolver do mesmo modo muitos problemas 
difíceis e, ocasionalmente, afirmava a solução como uma regra. 
Isto é expresso no final do Problema 66, onde diz, ‘Faça a 
mesma coisa em qualquer exemplo como este’. Certos 
processos são repetidos mais e mais vezes, mostrando que ele 
[o egípcio] tinha um método muito claro na mente, mesmo se 
não o expressasse como uma regra.” (Chace, 1979, p. 39). 

Assim, a falta de provas e a inexatidão dos cálculos, ou apenas cálculos 

aproximados, na geometria egípcia, são destacados pelos teóricos, como 

caracterizando um conhecimento que não pode ser considerado científico, nos 

mesmos padrões de cientificidade alcançado pelos gregos. A geometria egípcia é, 

quando muito, funcional ou útil. 

“Uma séria deficiência em sua geometria era a falta de uma 
distinção, claramente estabelecida, entre relações que são 
exatas e as que são apenas aproximações. (...) O grau de 
precisão na aproximação não é, afinal, uma boa medida das 
realizações matemáticas ou arquitetônicas e não devemos dar 
ênfase demais a esse aspecto da obra dos egípcios.” 
(Boyer,1974, p.13). 

“Existem alguns casos em que o método empregado não dá 
um resultado que seja exatamente correto. Isto indica os limites 
do conhecimento dos egípcios ...”. (Chace, 1979, p. 41).
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Entre os procedimentos apontados como errados está o de calcular a área de 

quadriláteros irregulares. Como já dissemos anteriormente e aqui reforçamos, para o 

cálculo da área destes quadriláteros seguia-se o seguinte procedimento, conforme 

aponta Dilke (1971, p.30). 

“... era para multiplicar as médias dos lados opostos. Assim, no 
quadrilátero abaixo [fig. 4], uma área bruta seria obtida pela 
fórmula ½ (AB +CD) x ½ (AD + BC). No caso de um 
quadrilátero convexo isto sempre resulta em uma super-
estimativa, que como Déléage aponta, beneficiava o tesouro. O 
método, contudo, persistiu e nós o encontramos no Corpus22. 
Certos documentos dão os comprimentos dos lados dos 
campos, mas sem mais evidência não podemos, com 
segurança, reconstruir seu desenho.” 

    B 
 A 
     fig. 4 

     D     C 

Para outras medidas:  

“A área do círculo é tomada como igual a do quadrado de 8/9 de 
diâmetro e o volume de um cilindro reto como o produto da 
área da base pelo comprimento de sua altura. Investigações 
recentes parecem mostrar que os antigos egípcios sabiam que 
a área de qualquer triângulo era dada pela metade do produto 
da base e a altura. Alguns destes problemas parecem 
relacionados com a cotangente do ângulo diedral e um lado de 
uma priâmide, outros mostram uma familiaridade com a teoria 
elementar de proporção. Repetidas contradições e estórias 
aparentemente infundadas, sem nenhuma evidência 
documentária foi encontrada mostrando que os egípcios tinham 
ciência de um caso particular do Teorema de Pitágoras. Em 
fontes egípcias posteriores, a fórmula incorreta K = (a+c) (b+d)/ 
4 é usada para encontrar a área de um quadrilátero arbitrário 
com lados sucessivos de comprimento a, b, c, d. 
 A existência, no papiro Moscou, de um exemplo numérico 
da fórmula correta para o volume de um frustrum de uma 
pirâmide quadrada é completamente notável. Nenhum outro 

                                               
22 Corpus Agrimensorium é um livro texto, segundo Dilke (1984, 1971), utilizado para o treinamento 
de agrimensores (medidores de terra) no Império romano. 
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exemplo inquestionavelmente genuíno desta fórmula, foi 
encontrado na antiga matemática oriental e, várias conjeturas 
têm sido formuladas para explicar como isto poderia ter sido 
descoberto.” (Eves, 1969, p. 40). 

“(...) os egípcios determinam a área de um triângulo 
multiplicando ½ de sua base, e a área de um trapézio 
multiplicando ½ da soma de suas bases, pelo comprimento de 
uma linha (meret) que, até onde vai o nosso atual 
conhecimento, poderia ser ou o lado ou uma linha 
representando a altura. No último caso eles estariam corretos. 
No caso do triângulo ser isósceles com uma base estreita 
quando comparada a sua altura, eles poderiam estar 
aproximadamente corretos, mesmo se meret signifique lado. 
Pessoalmente estou inclinado a acreditar que esta palavra 
pode significar lado em geometria e que o autor pretendia 
considerar apenas triângulos isósceles com bases estreitas. 
(...) Esta palavra [meret] em outras conexões significa margem 
ribeirinha ou atracadouro, o que poderia indicar um lado e não 
a altitude. Não parece provável que o autor tivesse muito 
conhecimento de diferentes tipos de triângulos. Nós podemos 
supor que ele tem em mente uma porção de terra de uma certa 
largura no final e vindo para um ponto, ou pelo menos mais 
estreita na outra ponta. Assim, para obter a área ele pensa em 
um triângulo com a largura média de uma porção de terra.”
(Chace, 1979, p. 36-37). 
“As áreas dos triângulos, retângulos e trapézios eram 
determinadas pelo uso de fórmulas corretas. A base do 
triângulo é dividida ao meio, ‘no sentido de tormar o triângulo 
quadrado’ e é então multiplicada pela altura. De modo similar, a 
soma dos lados paralelos de um trapézio é dividida na metade 
e então multiplicada pela a altura. Além disso, existe reduções 
para outras unidades de área. 
 (...)Os quadriláteros são tratados como segue: metade da 
soma dos dois lados opostos era multiplicada pela metade da 
soma dos outros dois lados. Esta fórmula é obviamente 
incorreta; ela dá o resultado correto apenas se o quadrilátero é 
aproximadamente um retângulo.” (van der Waerden, 1963, p. 
32).

Interessante destacar a informação dada por Boyer (1974, p.13) ao analisar a área 

do triângulo isósceles pelos egípcios. Diz ele: 

“... a área de um triângulo isósceles era achada tomando a 
metade do que chamaríamos base e multiplicando isso pela 
altura. Ahmes justifica seu método para achar a área sugerindo 
que o triângulo isósceles [fig.5] pode ser pensado como dois 
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triângulos retângulos [fig.6], um dos quais pode ser deslocado 
de modo que os dois juntos formam um retângulo [fig. 7].” 

      fig. 5    fig. 6     fig.7 

Com relação a área do círculo, os teóricos procuram identificar qual o valor de π, a 

partir de quantas vezes os egípcios estimavam o tamanho da circunferência em 

relação ao diâmetro. Na verdade, o valor de π não era definido pelos egípcios. O 

conhecimento de π é bem posterior; no entanto, os teóricos, uma vez conhecedores 

deste valor, procuravam indentificá-lo no Egito e nas civilizações antigas, mesmo 

sabendo que estes povos não faziam uso de irracionais. Parece ser difícil, para os 

teóricos, aceitarem o cálculo da área do círculo sem a utilização de π ou de um valor 

equivalente. 

“Para determinar a área de um círculo, os egípcios quadravam 
1/8 do diâmetro. Isto corresponde a uma aproximação muito 
boa, π ∼ 4 (8/9)

2 = 3.1605 . . . É uma grande façanha dos 
egípcios terem conseguido uma aproximação tão boa. Os 
babilônios, que tinham alcançado um estágio de 
desenvolvimento matemático muito mais elevado, sempre 
usavam π = 3. Este também é o valor dado por Vitruvius; e é 
encontrado novamente na literatura chinesa. Até mesmo os 
judeus mantinham este valor como um número sagrado, 
autorizado pela Bíblia.” (van der Waerden, 1963, p. 32-33). 

“Os babilônios de 2.000 a 1.800 a.C. consideravam a 
circunferência de um círculo para ser três vezes o diâmetro, 
isto é, eles tomavam π para ser igual a 3. Este era o valor dado 
pelo arquiteto romano Vitruvius e ele é também encontrado na 
literatura chinesa. Este valor foi considerado sagrado pelos 
antigos judeus e sancionado nas escrituras (I Kings 7:23) - uma 
tentativa por Rabbi Nehemiah para mudar o valor de π para 22/7
, foi rejeitado. Os egípcios de 1.800 a.C., de acordo com o 
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papiro Rhind, tinham a aproximação π ∼ (16/9)
2 ∼ 3,1604..” 

(Greenberg, 1974:5).  

O cálculo utilizado para identificar o volume dos depósitos de grãos - os silos23 - 

serviam de base para o cálculo das pirâmides.  

“Os volumes de cubos, de vigas e de cilindros eram 
naturalmente determinados pela multiplicação da área da base 
pela altura. A principal dificuldade nos cálculos surgia das 
relações de unidades de medidas diferentes para volumes e 
para quantidades de grãos; na verdade, muitos dos problemas 
estão relacionados com silagem de grãos.” (van der Waerden, 
1963:34). 

Na geometria envolvida na construção das pirâmides, as orientações norte, sul, leste 

e oeste eram tomadas como básicas. Segundo Dilke (1989), as pirâmides do Egito, 

exceto a mais antiga, a de Saqqara, eram quadradas num solo plano e piramidal na 

sua forma. As dimensões e orientações das grandes pirâmides eram 

cuidadosamente fixadas. Seus lados eram traçados a partir da marcação de quatro 

pontos pelo compasso. 

No cálculo da medida de área das pirâmides, seus quatro lados eram planejados 

como um quadrado de base 440 cubits reais (cada um com 52,35 ou 52,3 cm). 

Variavam apenas entre 230,253 e 230,454 metros. A inclinação dos lados é apenas 

6 mm do nível leste-oeste e 14 mm norte-sul. Os eixos médios não são mais que 

5’30” do ponto do compasso. 

                                               
23 A construção de silos no Egito para armazenar e estocar os grãos colhidos (milho, cevada) era uma 
prática usual. O mais comum era um modelo de silo transportável de forma cilíndrica e feito de 
cerâmica. Os silos fixos obedeciam a um padrão de construção que variava entre dois tipos básicos: 
um com interior cilíndrico e outro com uma fila de compartimentos retangulares. Estes silos eram 
planejados de modo que seu formato permitisse maior compactação dos grãos, evitando acúmulo de 
ar entre os grãos. Isto evitaria que os cereais se estragassem e permitia que fose consumido até a 
próxima colheita. Os silos eram construídos de modo que tinham uma abertura maior no topo por 
onde o milho, por exemplo, era despejado, e uma pequena porta na base por onde era removido. Ver 
Emery, 1987, p. 239. 
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van der Waerden (1963, p. 34) reconhece que o cálculo das pirâmides era correto e 

baseado em um argumento teórico. Ele descreve esse cálculo fazendo uso da 

simbologia da geometria atual.  

“Uma façanha excepcional dos egípcios é encontrada, contudo, 
no cálculo inteiramente correto do volume do frustrum de uma 
pirâmide de base quadrada, como encontrado no papiro 
Moscou, por meio da fórmula 
(1)   V = (a2 + ab + b2) . h/3,  

 onde h é a altura e a e b os lados da base menor e maior. 
Não se pode supor que tal fórmula possa ser encontrada 
empiricamente. Ela deve ter sido obtida com base em um 
argumento teórico; como? pela divisão do frustrum em 4 partes, 
a saber, um paralelepípedo retangular, dois prismas e uma 
pirâmide, encontra-se o volume de uma pirâmide assumindo 
como conhecida a fórmula 
(2)   V = b2 h + b(a - b)h + (a - b)2 . h/3. 

 Neugebauer suspeitou que (1) vem de (2) por meio de 
uma transformação algébrica. Mas é possível justificar o 
presssuposto que os egípcios eram capazes de fazer tais 
transformações algébricas? Eles eram capazes para calcular 
com números concretos, mas não com quantidades gerais.”

Desta forma, alguns destaques gerais são feitos, pelos teóricos, com relação à 

geometria dos egípcios:  

“... A geometria egípcia não é uma ciência no sentido grego da 
palavra, mas simplesmente aritmética aplicada. Enquanto os 
outros problemas aritméticos estavam relacionados com o 
cálculo de salários, a qualidade do pão ou da cerveja, etc., os 
problemas geométricos estavam relacionados com a 
determinação de áreas e volumes. Em todos estes casos, o 
calculador tinha de conhecer as regras sobre as quais 
dependiam os cálculos. Mas uma derivação sistemática destas 
regras não aparece em nenhum lugar; não podem aparecer em 
qualquer lugar, porque freqüentemente, como por exemplo no 
caso da área do círculo, apenas fórmulas aproximadas eram 
utilizadas.” (van der Waerden, 1963, p. 31). 
“A geometria antiga era na verdade uma coleção de regras 
práticas originadas através da experimentação, observação de 
analogias, suposições e lampejos ocasionais de intuição. Em 
suma, era uma questão empírica na qual respostas 
aproximadas eram usualmente suficientes para os propósitos 
práticos. (...) A geometria egípcia não era uma ciência no 
sentido grego, era apenas um conjunto rudimentar de regras 
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para cálculos sem qualquer motivação ou justificação.”
(Greenberg,1974, p.5-6). 

“Deve-se entretanto ressaltar enfaticamente que, para esses 
povos precursores da Geometria, esta não era organizada nos 
moldes e padrões lógicos modernos. A idéia de que as 
afirmações precisam ser demonstradas ainda não havia 
ocorrido. Nos mais antigos documentos babilônicos e egípcios 
(que datam de aproximadamente de 1700 a.C.) há apenas 
enunciados de problemas, e regras apresentadas sob a forma 
de receitas para resolver esses problemas.” (Lima, 1991, p. II). 

2.5.1.6. Crenças

Os pressupostos que embalam os teóricos na análise sobre os procedimentos 

utilizados pelos egípcios para a medição de área, estão claramente vinculados às 

suas próprias crenças sobre o que é científico ou não. No caso, os conhecimentos 

vinculados à prática não têm valor científico, mas são úteis apenas no contexto ao 

qual são aplicados. A perspectiva de identificar ‘embriões’, ‘vestígios’ ou mesmo 

‘traços’ de um pensamento racional e científico motiva os teóricos a reconhecerem a 

geometria egípcia como elementar e inexata em muitos aspectos, não tendo a 

preocupação com resultados exatos. 

Neste sentido, do conjunto do conhecimento sobre a geometria egípcia, destacamos 

alguns argumentos e pressupostos dos teóricos que se configuram como crenças e 

que podem ser enunciados na forma que segue: 

1. Dados históricos devem ser tratados apenas com base em documentos escritos e 

de caráter teórico; o uso de conjeturas não traz credibilidade aos dados. 

2. Resultados geométricos relevantes só podem ser obtidos no contexto de uma 

ciência matemática, ou seja, de questões teóricas. 
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3. A maior parte das fórmulas utilizadas é aproximada. 

4. A fórmula (a+b) (c+d)/4 é incorreta para um quadrilátero genérico. 

5. Cálculos matemáticos aproximados ou sem provas e demonstrações, podem ser 

úteis, mas não são científicos. 

6. A organização de um conhecimento para fins de ensino segue gradações que vão 

de questões mais simples para mais complexas. 

7. Sistemas de numeração associados à partes do corpo humano e a cálculos 

matemáticos simples são característicos de pensamento primitivo. 

8. Para cada forma geométrica se aplica apenas uma única fórmula. 

9. O cálculo da área do círculo requer o conhecimento de irracionais ou de 

incomensuráveis. 

10. Geometria = mensuração (atividade prática). 
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2.5.2. Babilônia (séculos 2.5.2. Babilônia (séculos 2.5.2. Babilônia (séculos 2.5.2. Babilônia (séculos XXXXXXXX ao  ao  ao  ao IIII a.C.)  a.C.)  a.C.)  a.C.) ---- motivações  motivações  motivações  motivações 
práticas: agrícola e comercialpráticas: agrícola e comercialpráticas: agrícola e comercialpráticas: agrícola e comercial 

O primeiro aspecto a ser destacado, pelos teóricos, com relação à geometria dos 

babilônios é que esta se apresenta em um estágio mais avançado que a dos 

egípcios. Dois fatores são prioritariamente ressaltados como importantes e 

desencadeadores desse desenvolvimento. Um deles é identificado pela natureza 

dos cálculos, considerados ‘mais elaborados’, mais extensos e mais algébricos: 

“Se compararmos a matemática babilônica com a matemática 
egípcia, observamos que a matemática egípcia é 
exclusivamente preocupada em aplicações práticas, enquanto 
que a babilônica já mostra um início de interesse teórico nos 
problemas matemáticos.” (Bunt, 1976, p. 62). 

“Os cálculos de áreas e volumes são encontrados ao lado de 
soluções de problemas numéricos um tanto complicadas e, 
embora as regras de medição estejam freqüentemente erradas, 
a habilidade com que os problemas numéricos eram resolvidos, 
sugere, muito fortemente, que os babilônios, no mínimo, tinham 
um bom entendimento da matemática elementar.” (Gray, 1979, 
p. 1).

“... além de conhecerem as áreas e volumes de figuras 
geométricas simples, os babilônios sabiam resolver problemas 
envolvendo a relação de Pitágoras, que lhes era familiar mil 
anos antes dos pitagóricos. “ (Lima, 1991, p. I). 

“Os babilônios eram muito mais avançados que os egípcios em 
aritmética e álgebra. Além do mais, elas conheciam o teorema 
de Pitágoras - num triângulo retângulo o quadrado da 
hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos lados opostos - 
muito antes de Pitágoras ter nascido.” (Greenberg, 1974, p. 6). 

“É claro que as operações aritméticas fundamentais eram 
tratadas pelos babilônios de modo não muito diferente do 
usado hoje, e com facilidade comparável. A divisão não era 
efetuada pelo incômodo processo de duplicação dos egípcios, 
mas por uma fácil multiplicação do dividendo pelo inverso do 
divisor, usando os itens apropriados nas tabelas.” (Boyer, 1974, 
p. 22).
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“A álgebra egípcia tratara muito de equações lineares mas os 
babilônios evidentemente as acharam demasiado elementares 
para merecer muita atenção.” (Boyer, 1974, p. 23)

Neugebauer (1969, p. 42) sugere, assim, que a geometria babilônica era mais 

algébrica. 

“Primeiro de tudo, é fácil mostrar que os conceitos geométricos 
tinham um papel muito secundário na álgebra babilônica, ainda 
que uma terminologia geométrica tenha sido amplamente 
usada. É suficiente mencionar a existência de exemplos nos 
quais áreas e comprimentos são somadas, ou áreas 
multiplicadas, excluindo, assim, qualquer interpretação 
geométrica no estilo euclidiano que parece tão natural para 
nós.”

As análises de Bunt (1976, p. 58) e de Boyer (1974, p. 25), respectivamente, 

seguem esta mesma direção, ao sugerirem que: 

“...os babilônios estavam cientes das conexões entre geometria 
e álgebra. A terminologia geométrica foi incorporada para dar 
concretude para a solução de um problema algébrico. Contudo, 
seus procedimentos de subtrair um comprimento de uma área, 
mostram que eles não tinham objeções em misturar 
dimensões.” 

“As realizações dos babilônios no domínio da álgebra são 
admiráveis, mas os motivos que impulsionaram essa obra não 
são fáceis de entender. Era suposição comum que virtualmente 
toda a ciência e a matemática pré-helênicas eram puramente 
utilitárias; mas que espécie de situação da vida real na 
Babilônia antiga podia levar a problemas envolvendo a soma 
de um número e seu recíproco, ou a diferença entre uma área 
e um comprimento? Se o motivo era utilitário, então o culto do 
imediatismo era menos forte que hoje, pois as conexões diretas 
entre o objetivo e a prática na matemática babilônica não são 
nada aparentes.” 

O outro fator diz respeito a localização geográfica da região. Diferentemente do Egito 

que era considerada uma região tranqüila, a região Mesopotâmica se configurava 

como um grande entreposto de mercadores e comerciantes de várias naturezas, o 
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que lhe conferia uma maior dinamicidade. Os teóricos comumente atribuem o 

desenvolvimento da álgebra às trocas de conhecimento realizadas por estas 

pessoas com o objetivo de comercialização. Bell (1945, p. 27), no entanto, destaca 

que o desenvolvimento da engenharia foi de valor ainda maior que o comércio. 

“A localização geográfica da Suméria era mais propícia que a 
do Egito para um rápido desenvolvimento da matemática 
concebida na agricultura e nascida na astronomia. O Egito 
ficava muito longe das principais rotas de comércio entre 
Oriente e Ocidente. A Suméria, o predecessor não-Semítico da 
Babilônia Semítica, ficava diretamente no meio do caminho dos 
mercadores do Norte e do Golfo Pérsico. O comércio estimulou 
a invenção matemática na Suméria e na antiga Mesopotâmia 
como provavelmente nunca tinha feito até então. A Europa do 
final da Idade Média também se favoreceu matematicamente 
através do comércio; mas o ganho foi na difusão do 
conhecimento mais do que na criação de nova matemática 
necessitada pelo comércio. 
 A possibilidade de maior importância que o comércio para 
o desenvolvimento da matemática foi a demanda da 
engenharia primitiva. Tanto os babilônicos quanto os egípcios 
eram incansáveis construtores e habilidosos engenheiros de 
irrigação e seus trabalhos extensivos, nestes campos, podem 
ter estimulado o cálculo empírico. Mas seria generosidade 
gratuita inferir que, porque os egípcios, digamos, tiveram êxito 
em erguer enormes obeliscos, eles eram, portanto, 
engenheiros em qualquer sentido que agora seria reconhecido 
como científico.” 

Dilke (1989, p.10) insiste na influência do comércio para o desenvolvimento das 

medidas na Mesopotâmia. Segundo ele,  

“Os países do Tigre e Eufrates tinham grande comércio 
estrangeiro com outras áreas, trocando itens tais como 
especiarias, pedras preciosas e a habilidade do Oriente para 
minerais ou madeira para construção do Ocidente. Este 
comércio internacional dependia do reconhecimento de 
unidades de peso, volume, área e comprimento. O conceito de 
dinheiro pode ter originado do uso, dos mesopotâmicos, de 
barras de metal com uma marca indicando seu peso.”

Apesar de reconhecer que os problemas relacionados ao cálculo de áreas e 

volumes eram semelhantes aos apresentados pelos egípcios, ou seja, considerados 
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problemas de natureza prática, Neugebauer (1968) destaca que tais problemas não 

se constituíam um campo independente da matemática, mas apenas uma das 

muitas aplicações do método numérico para problemas práticos. A única diferença, 

ressalta ele, é que no Egito usava-se um sistema numérico decimal, enquanto que 

na Babilônia o sistema numérico era sexagesimal. 

A identificação destes dois fatores demonstra a crença dos teóricos de que o que é 

mais desenvolvido deve ser mais abstrato. Ou seja, deve envolver necessariamente 

mais cálculos numéricos; deve demonstrar um interesse teórico maior. Neste 

sentido, consideram os babilônios mais desenvolvidos que os egípcios.  

2.5.2.1. Os mensuradores e seus instrumentos

A corda e o compasso parecem ter sido os instrumentos utilizados pelos babilônios 

para realizarem as medições de terra. De acordo com Dilke (1989, p.25), 

“As representações de uma corda enrolada de medida de terra 
e compasso estão expostos numa densa pedra calcária de Ur-
Nammu, rei de Ur em 2.100 a. C., agora no Museu da 
Universidade da Pensilvânia na Filadélfia. Uma vez que o texto 
que acompanha menciona escavação de canais, podemos 
conjeturar que a corda e o compasso eram usados para este 
propósito, mesmo porque a construção do ziggurat de Ur 
requisitou instrumentos similares.” 

2.5.2.2. Sistema de medidas de área  

Para descrever o sistema de medida de área dos babilônios, os teóricos recorrem as 

tabelas encontradas a partir de escavações arqueológicas. Estas tabelas (ver fig.8) 

eram feitas de barro cozido, de tamanho variado e de formato arredondado, 

podendo ter escritos só de um lado ou dos dois. Segundo Eves (1969), cerca de 50 

mil foram descobertas, mas nem todas foram totalmente decifradas. Entre estas, 300 
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tabelas foram identificadas como estritamente matemáticas, contendo tabelas e 

listas de problemas matemáticos. 200 destas são tabulas. O período que estas 

tabelas abrangem vão desde 2.100 a. C. até 300 d. C., aproximadamente.  

fig. 8 - tabela babilônica

Uma das tabelas já decifradas mais importante é conhecida como Plimpton 32224

(ver fig. 9). Esta tabela foi escrita por volta de 1900 a 1600 a. C. e foi decifrada por 

Otto Neugebauer e Sachs em 1945. 

                                               
24 Esta denominação representa o número que ela é catalogada na coleção de G. A. Plimpton na Columbia 
University. 



 

96

fig. 9 - Tabela Plimpton

Não há grandes discussões sobre o uso a que eram destinadas essas tabelas. Se 

haviam sido elaboradas por escribas para ensinar ou se para seu uso prático nas 

medições. A suposição mais comum é a de que elas tenham sido destinadas, 

principalmente, para o ensino dada a complexidade de cálculos que comportam. Os 

teóricos reconhecem, também, que existem tabelas destinadas ao uso prático, mas 

a ênfase é menor. 

Sobre o conteúdo dos cálculos nestas tabelas, os teóricos indicam que:  

“Existem muitos textos deste período inicial lidando com 
entregas de produtos da terra e com cálculos aritméticos 
baseados nessas transações. As tabelas mostram que esses 
antigos Sumérios eram familiares com todos os tipos de 
contratos legais e domésticos, como contas a pagar, recibos, 
notas promissórias, juros simples e compostos, hipotecas, 
escrituras de venda e garantias. Existem tabelas nas quais 
estão registrados negociações de firmas e outras que lidam 
com sistemas de pesos e medidas.” (Eves, 1969, p. 30).

“A tabela Plimpton 322 poderia dar a impressão de um 
exercício em teoria dos números, mas é provável que esse 
aspecto do assunto fosse apenas auxiliar para o problema de 
medir áreas de quadrados sobre os lados de um triângulo 
retângulo. Os babilônios não gostavam de trabalhar com 
recíprocos de números irregulares, pois esses não podiam ser 
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expressos exatamente em frações sexagesimais finitas.”
(Boyer, 1974, p. 26).

2.5.2.3. Sistema de unidades

O sistema de unidades dos babilônios era baseado no sistema numérico 

sexagesimal e com relação a este sistema, Boyer (1974, p. 19) sugere que, 

“Parece mais provável, porém, que a base sessenta fosse 
adotada conscientemente e legalizada no interesse da 
metrologia, pois uma grandeza de sessenta unidades pode ser 
facilmente subdividida em metades, terços, quartos, quintos, 
sextos, décimos, dozeavos, quinzeavos, vigéssimos e 
trigéssimos, fornecendo assim dez possíveis subdivisões. 
Qualquer que tenha sido a origem o sistema sexagesimal de 
numeração teve vida notavelmente longa, pois até hoje restos 
permanecem, infelizmente para a consistência, nas unidades 
de tempo e medida dos ângulos, apesar da forma 
fundamentalmente decimal de nossa sociedade.”

Contudo, algumas medidas eram relacionadas com o corpo humano, como as 

medidas lineares, por exemplo. Segundo Dilke (1989, p. 25), o tamanho desta 

medida era atribuída à definição dada pelos Sumérios. 

“30 dígitos de 1,65 cada = 1 cubit (Kuš), 49,5 cm.” 
“Para propósitos de medição os Sumérios usavam uma 
unidade chamada um bambu (reed), de 6 cubits e um 
comparável com o nosso pole de 12 cubits.” 

Com relação às medidas de área, Dilke (1989, p. 25) identifica que dentre as 

unidades de medidas utilizadas para esta medição, as mais importantes eram:  

“1 gar quadrado = 1 sar, aproximadamente 36m2

100 (expresso como 1,40) sar = 1 iku 
1800 (expresso como 30,0) iku = 1 bùr 
O sar era usado principalmente utilizada para medir área de 
casas, o iku e o bùr para áreas de campo; existem outras 
medidas de área menos comuns”. 

As medidas de capacidade eram, segundo Dilke (1989, p. 25): 

“10 sìla, cada um de aprox. 0,82 litros = 1 bàn, aprox. 8,2 lt. 
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6 bàn = 1 nigida, aprox. 49.2 lt 
5 nigida = 1 gur, aprox. 246 lt 
1 homer = 10 sutu 
1 sutu = 10 qû 

No período Neo-Babilônico 1 qû é também a área de terra que pode ser semeada 

com 1 qû ou qa de semente. O homer é também utilizado como medida de área, 

para estimar quantas sementes seriam necessárias para plantar numa dada 

quantidade de terra. 

Dilke (1989, p. 46) refere-se ainda a algumas correspondências das palavras 

utilizadas como sistema de unidades de peso. 

Sumérios Babilônios/Assírios Inglês 

gú biltu (literally ‘load’) talent 

ma-na manû mina 

gín šiqlu shekel 

še uttettu grain 

anše imeru (literally ‘donkey”) homer 

2.5.2.4. Procedimento (algoritmo/método) 

Van der Waeden (1963, p. 66-68) analisa o método desenvolvido pelos babilônios a 

partir da obra de Neugebauer25 e suplementado por Thureau-Dangin26 e por 

Neugebauer & Sachs27. Dentre os problemas que envolvem o cálculo de área, 

alguns são destacados pela álgebra.  

“Per bùr (unidade de superfície) eu colhi 4 gur de grãos. De um 
segundo bùr eu colhi 3 gur de grãos. A produção do primeiro 
campo foi 8,20 mais do que a do segundo. As áreas dos dois 
campos juntos era 30,0. Qual era o tamanho do campo? (MKT 
I, p.323)28. 

                                               
25 Mathematische Keilschrifttexte, 1935, Berlim. 
26 Textes mathématiques babyloniens, 1938, Leiden. 
27 Mathematical Cuneiform Texts, 1935, New Haven. 
28 MKT I, p.323 - refere-se a obra de Neugebauer, Mathematische Keilschrifttexte, página 323. 
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 Para um completo entendimento do cálculo que segue, 
tem-se que saber que a área combinada dos dois campos 
(30,0) é medida em SAR (1 SAR = 12 jardas quadradas), e a 
diferença na produção em termos de sìla, e que 
1 bùr = 30,0 SAR 
1 gur = 5,0 sìla 
 Na terminologia de Thureau-Dangin, o SAR e o sìla são 
‘unidades de estudiosos’, em termos das quais cálculos 
matemáticos eram realizados, enquanto bùr e gur eram 
unidades maiores, praticamente mais convenientes. 
 O primeiro campo produz 4 gur = 20,0 sìla per 1 bùr = 
30,0 SAR. Chame as áreas desconhecidas (expressas em 
SAR) de x e y. Então nós temos de resolver duas equações 
com duas incógnitas: 

(7)         
20 0

30 0

,

,

x
 - 

15 0

30 0

,

,

y
 =  8,20 

                       x + y = 30,0 
Os babilônios eram completamente capazes de resolver a 

segunda equação para x, para substituir na primeira e então 
resolver para y. Na verdade isto é o que eles fizeram em outro 
problema do mesmo texto, no qual x - y era dado ao invés de x 
+ y. Mas neste problema, eles seguiram um caminho diferente. 
Eles começaram por dividir a área total em duas partes iguais: 

Divida 30,0, a soma das áreas em duas partes: 15,0 e novamente 
15,0.

Então eles calculam qual seria a produção, se cada 
campo tivesse uma área de 15,0. 

Tudo é cuidadosamente trabalhado em grandes detalhes; 
o recíproco de 30 é multiplicado por 20,0 e nós encontramos ‘o 
campo de grãos errado’ 0;40, isto é, a produção do primeiro 
campo para 1 SAR. Uma vez que a produção de um campo de 
15,0 SAR é  

0,40 x 15,0 = 10 SAR 
‘Mantenha isto na mente’, o texto diz. Da mesma maneira 

alguém encontra para o segundo campo a ‘produção de grãos 
errada’ de 0;30 para 1 SAR, uma vez que um campo de 7,30 
para 15,0 SAR. 

É concluído que, se cada um dos campos tinha uma área 
de 15,0 SAR, a diferença na produção seria 

10,00 - 7,30 = 2,30 
Mas é dado que a diferença é 8,20. ‘Subtraia’, o texto diz: 
8,20 - 2,30 = 5,50 
‘Mantenha 5,50 na mente’, diz o texto e então, continua o 

cálculo como segue: 
0;40 + 0;30 = 1;10 
Eu não sei o recíproco de 1;10. O que eu devo multiplicar 

por 1;10 para obter 5,50? Tome 5,0, uma vez que 5,0 x 1;10 = 
5,50. 



 

100

Subtraia este 5,0 de uma da áreas de 15,0 e acrescente 
ele na outra. A primeira é 20,0, a segunda 10,0. Assim, 20,0 é 
a área do primeiro campo, 10,0 do outro. 

Um professor da escola elementar poderia explicar o 
procedimento para as crianças como segue: 

Se cada um dos campos tinham uma área de 15,0 SAR, a 
diferença na produção seria 2,30. Tem de ser 8,20, de forma 
que 5,50 deva ser acrescentado. Para cada unidade de área, 
acrescentada para o primeiro campo e subtraída do segundo, o 
primeiro seria procedido 0;40 mais e o segundo 0;30 menos, tal 
que a diferença seria aumentada cada vez por 0;40 + 0;30 = 
1;10. Isto tem sido tomado para obter exatamente 5,50. Uma 
vez que a primeira área deve ser 15,0 + 5,0 = 20,0, e a 
segunda 15 - 5,0 = 10. 
 Nós não sabemos se os babilônios raciocinavam 
exatamente como nosso professor; mas eu acredito que o 
processo do seu pensamento é expresso melhor por este 
argumento primitivo do que pelas transformações algébricas 
elaboradas, que Neugebauer dá na página 334. 
 Pelo menos, nós vemos que, apenas Diophantus, quando 
os babilônios eram informados x + y = 2h, eles agrupam 
y = h +w        y = h - w 
 e então, tentam determinar w. Se, por exemplo, o produto 
P é dado assim como a soma, então o valor de w é 
determinado da equação 
xy = (h +w)(h - w) = h2 - w2 = P 
tal que  

w2 = h2 - P 
 Deste modo, eles poderiam portanto derivar a fórmula (4), 
tanto quanto a fórmula (8)(h + w)(h - w) = h2 - w2 era conhecida 
para eles.”

Diante dos cálculos apresentados nas tabelas, van der Waerden (1963, p. 75) afirma 

que: 

“... os babilônios sabiam como calcular a área de um triângulo e 
um trapézio. Eles tomavam a área de um círculo de raio r para 
ser igual a 3 r2, o perímetro 6r. Tem sido mostrado que os 
egípcios tinham uma aproximação melhor para π. 
 Os volumes de prismas e cilindros eram determinados 
pela multiplicação da área da base e a altura.  

 (...)o volume de um frustrum de um cone é 
determinado pelo uso da fórmula errada ½ altura x soma das 
bases.” 



 

101

Assim, as medidas de área que os babilônios apresentam são que áreas e 

comprimentos são somados ou que as áreas são multiplicadas. Várias tabelas 

apresentam divisões de áreas e mostram figuras trapezóides e triangulares. Para a 

área de um triângulo calcula-se ½ a.b, onde a e b são os lados. Já a área do círculo 

era calculada tomando três vezes o quadrado do raio. 

“No vale mesopotâmico a área do círculo era achada em geral 
tomando três vezes o quadrado do raio, e em precisão isso é 
bem inferior à medida egípcia. No entanto, a contagem de 
casas decimais nas aproximações para π não é uma medida 
adequada da estatura geométrica de uma civilização, e uma 
descoberta recente anulou até esse fraco argumento.” 
(Boyer,1974, p. 28).

“A circunferência de um círculo era tomada como três vezes o 
diâmetro e a área como 1/12 do quadrado da circunferência 
(ambos corretos para π = 3), e o volume de um certo cilindro 
circular era então obtido encontrando o produto da base e 
altura. O volume de um frustrum de um cone ou uma pirâmide 
quadrada é incorretamente dada como o produto da altura e 
metade da soma das bases.” (Eves, 1969, p. 30-31). 

A área do quadrilátero era achada tomando o produto das médias aritméticas dos 

pares de lados opostos. 

“Medidas eram o ponto central na geometria algebrizada do 
vale mesopotâmico, mas um defeito grave, como na geometria 
egípcia, era que a distinção entre medidas exatas e 
aproximadas não era tornada clara. A área de um quadrilátero 
era achada tomando o produto das médias aritméticas dos 
pares de lados opostos, sem nenhum aviso de que isso na 
maior parte dos casos era apenas uma aproximação grosseira.” 
(Boyer, 1974, p. 29). 

Assim, como destacavam na geometria egípcia, os teóricos destacam que na dos 

babilônios não havia nenhuma formulação de teoremas geométricos nem provas. Seus 

problemas se restringiam a medida de comprimento de segmentos de linha e a medida 

de área.  
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“Na geometria babilônica, nenhum teorema é afirmado 
explicitamente como tal e nada é provado. Os problemas 
geométricos babilônicos envolvem apenas cálculos numéricos. 
Entretanto, vemos evidências para o desenvolvimento de 
interesse teórico e para o uso de interrelações entre a álgebra 
e a geometria. Por outro lado, tais relações freqüentemente 
parecem ser geometricamente inventadas para dar uma base 
concreta a um tipo de problema algébrico.” (Bunt, 1976, p. 62-
63).

“Mais grave, talvez, do que a falta de enunciados explícitos de 
regras é a ausência de distinções claramente marcadas entre 
resultados exatos e aproximados. A omissão nas tabelas de 
casos envolvendo sexagesimais irregulares parece implicar 
certa percepção de tais distinções, mas nem egípcios nem 
babilônios parecem ter levantado a questão de quando a área 
de um quadrilátero (ou de um círculo) está calculada 
exatamente ou só aproximadamente. Questões sobre a 
resolubilidade ou não de um problema não parecem ter sido 
levantadas; nem se investigou a natureza da prova.” (Boyer, 
1974, p. 30). 

“Apesar das grandes lacunas em suas tabelas exponenciais, os 
matemáticos babilônios não hesitavam em interpolar por partes 
proporcionais para obter valores intermediários aproximados. 
 Não usavam letras para quantidades desconhecidas, pois 
o alfabeto não fora inventado, mas as palavras como 
‘comprimento’, ‘largura’, ‘área’ e ‘volume’ serviam bem nesse 
papel. Que tais palavras possam ter sido usadas num sentido 
abstrato é sugerido pelo fato dos babilônios não hesitarem em 
somar um ‘comprimento’ com uma ‘área’ ou uma ‘área’ com um 
‘volume’. Tais problemas tomados literalmente, não podiam ter 
base em mensuração.” (Boyer, 1974, p. 22/23). 

“Várias tabelas que lidavam com a divisão de áreas mostram 
figuras de trapézios ou triângulos mas sem qualquer tentativa 
de ser metricamente correta. A descrição da geometria como 
ciência de teoremas de provas corretas de figuras incorretas 
certamente se ajusta à geometria babilônica tanto com relação 
às figuras como também com as relações algébricas. Mas a 
parte ‘geométrica’ real freqüentemente nos escapa. Não é 
certo, por exemplo, se os triângulos e os trapézios são figuras 
de ângulo reto ou não. Se o texto menciona o ‘comprimento’ e 
a ‘largura’ de tais figuras é apenas no contexto que nós 
podemos determinar o significado exato destes dois termos. Se 
a área de um triângulo é encontrada pelo cálculo de ½ a.b é 
plausível assumir que a e b são dimensões perpendiculares, 
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mas existem casos similares quando apenas fórmulas 
aproximadas parecem plausíveis. 

Existem, portanto, casos onde nenhuma dúvida razoável 
pode surgir como para a correta interpretação das relações 
geométricas. O conceito de similaridade é utilizado em 
numerosos exemplos. O teorema Pitagórico é igualmente bem 
provado; o mesmo mantém para sua aplicação para a 
determinação da altura de um segmento circular. Por outro 
lado, apenas uma aproximação muito grosseira para a área de 
um círculo é conhecida, correspondendo ao uso de 3 para π. 
Muitos problemas relacionados com segmentos circulares e 
figuras similares não estão ainda completamente entendidos e 
me parece honestamente possível que melhor aproximações 
de π fossem conhecidas e usadas nos casos onde a 
aproximação grosseira pudesse conduzir a resultados 
obviamente errados. 
 Como no caso de relações similares de áreas 
elementares serem conhecidas por volumes. Seções completas 
de textos de problemas dizem respeito à escavação de canais, 
com represas e trabalhos semelhantes, revelando-nos fórmulas 
exatas ou aproximadas para os volumes correspondentes. Mas 
nós não temos exemplos que lidem com estes objetos de um 
ponto de vista puramente geométrico.” (Neugebauer, 1969, p. 
46). 
“O centro do desenvolvimento matemático estava se 
deslocando da Mesopotâmia para o mundo grego meia dúzia 
de séculos antes de nossa era, mas reconstruções da 
matemática grega primitiva são arriscadas devido ao fato de 
praticamente não restarem documentos matemáticos do 
período pré-helenístico. É importante por isso, ter-se em mente 
as características gerais da matemática egípcia e babilônica de 
modo a poder fazer-se ao menos conjeturas plausíveis quanto 
às analogias que possam tornar-se aparentes entre 
contribuições pré-helênicas e as atividades e atitudes de povos 
de período posterior. 
 São evidentes muitas deficiências da matemática pré-
helênica. Os papiros e tabelas encontrados contêm casos 
específicos e problemas apenas, sem formulações gerais, e 
pode-se perguntar se estas civilizações antigas realmente 
percebiam os princípios unificadores que estão no centro da 
matemática.” (Boyer, 1974, p. 30).
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2.5.2.5. Crenças 

No conjunto dos argumentos apresentados pelos teóricos ao se referirem à 

geometria dos babilônios, mais especificamente à medida de área, evidenciam 

pressupostos que podem ser aqui destacados sob a forma de crenças: 

1. A predominância de cálculos algébricos demonstra interesse mais teórico, 

abstrato e, consequentemente, mais desenvolvimento.  

2. Geometria enquanto mensuração é de interesse secundário.  

3. É impossível a um segmento linear expressar uma área, tendo por base apenas 

“mensuração”. 
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2.5.3. China (séculos 2.5.3. China (séculos 2.5.3. China (séculos 2.5.3. China (séculos XXXXXXXX a. C ao  a. C ao  a. C ao  a. C ao IIIIIIIIIIII d. C)  d. C)  d. C)  d. C) ---- motivações  motivações  motivações  motivações 
práticas:práticas:práticas:práticas:     agrícola e comercial agrícola e comercial agrícola e comercial agrícola e comercial 

Entre os teóricos é comum o argumento de que o desenvolvimento dos sistemas de 

medidas na China aconteceu de uma forma praticamente independente das 

civilizações ocidentais, como Egito, Babilônia e Grécia. Apesar de reconhecida a 

importância dos cálculos e das medidas chinesas, alguns teóricos preferem não 

incluir tal informação na história da matemática e da geometria. Uma das 

justificativas é colocada por Dilke (1987, p. 7). Segundo ele,  

“Nós sabemos que um número de civilizações antigas 
desenvolveram suas próprias técnicas de matemática e 
mensuração separadamente. Muitas são agora conhecidas, por 
exemplo, da história da matemática e mensuração chinesas, 
mas elas não influenciaram o conhecimento daqueles temas 
[da matemática e da mensuração] no Ocidente e assim, não é 
propósito destacá-los neste livro. Daquelas civilizações que 
influenciaram o desenvolvimento Ocidental, as principais foram 
Egito e Mesopotâmia, cada uma delas desenvolveu seu próprio 
sistema de um período muito anterior.”

Boyer (1974, p. 147), ao analisar a matemática desenvolvida na China, comenta que 

“A matemática chinesa primitiva é tão diferente da de períodos 
comparáveis em outras partes do mundo que a hipótese de 
desenvolvimento independente parece justificada. De qualquer 
forma, parece seguro dizer que se houve alguma 
intercomunicação antes de 400 [a. C], então mais matemática 
saiu da China do que entrou. Para épocas posteriores a 
questão torna-se mais difícil.”

Outros, no entanto, como é o caso de Van der Waerden (1983) e Li Yan & Dù Shíràn 

(1987) procuram destacar aqueles aspectos nos quais é possível identificar 

semelhanças entre os cálculos e medidas desenvolvidas em diferentes nações, bem 

como aqueles que são característicos de cada civilização. van der Waerden (1983. 

p. 44 e 45) chega a traçar uma lista de similaridades mais importantes entre as 
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antigas civilizações, com o argumento da evidência de uma origem comum para a 

matemática.  

“Ao compararmos as civilizações e em particular as habilidades 
matemáticas dos construtores megalíticos na Europa Ocidental, 
aos gregos, aos egípcios, aos babilônios, aos hindus e aos 
chineses, nós encontramos muitas similaridades.  
 (...) Em minha opinião, esta rede de interrelações e 
similaridades pode apenas ser explicada pressupondo uma 
origem comum para a matemática e a astronomia desses 
países antigos.”

2.5.3.1. Os mensuradores e seus instrumentos

Li Yan & Dù Shíràn (1987, p. 2) destacam que os chineses usavam para suas 

medições, o compasso, o gnomo, o prumo (plumb-line) e a corda (cujas medidas 

eram demarcadas com nós). 

“Alguns livros antigos dizem que Chuí inventou o gnomo, o 
compasso e o prumo e depois todos os países o seguiram no 
uso do compasso, esquadro e prumo.”

O uso de bambus ou varetas para execução dos cálculos é bastante destacado 

pelos teóricos, que sugerem ter sido desta prática que se originou o sorobã e o 

ábaco. A representação dos números em barras é atribuída a essa prática de usar 

as varetas.  

“As varetas de contar, chamadas ‘Chóu’, são pequenas varas 
de bambus. Os matemáticos chineses antigos operavam com 
estas pequenas varas arranjando-as em diferentes 
configurações representando números e depois realizavam 
cálculos usando estas varas. A manipulação desses ‘chóu’ para 
realizar cálculos é conhecida como ‘chóu suàn’ (calculando 
com chóu).” (Li Yan & Dù Shíràn, 1987, p. 6). 

No seu discurso, Boyer (1974, p. 145) evidencia a primitividade advinda dos cálculos 

através de varetas. A relação prática, de utilidade e funcionalidade que elas 
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proporcionavam aos seus manipuladores, evidencia a concretude à qual os cálculos 

necessários para mensuração eram efetuados. 

“Barras verdadeiras, de bambu, marfim ou ferro, eram 
carregadas numa sacola pelos administradores e usadas para 
cálculos. As barras eram manipuladas com tal destreza que um 
escritor do século onze as descreveu como ‘voando tão 
depressa que o olhar não podia acompanhar seu movimento’. 
Provavelmente era mais rápido efetuar cancelamentos com 
barras sobre uma tábua de contar do que em cálculos escritos.”

2.5.3.2. Sistema de medidas de área

Para analisar o sistema de medida de área desenvolvido pelos chineses, os teóricos 

recorrem aos livros de matemática, principalmente ao livro “Nove Capítulos sobre a 

Arte Matemática” (Jiuzhang suànshù), de aproximadamente 250 a.C., pouco antes 

da dinastia de Hàn (202 a.C.). Este livro, segundo Li Yan & Dù Shíràn (1987, p. 33), 

exerceu uma grande influência sobre o desenvolvimento posterior da matemática 

chinesa constituindo, na verdade, o que se poderia supor ser a base desse 

desenvolvimento. 

“Nove Capítulos sobre a Arte Matemática” é composto de um conjunto de 246 

problemas, em forma de perguntas e respostas, sobre questões de mensuração de 

terras, agricultura, comércio, sociedades, engenharia, impostos, cálculos e 

equações. É dividido em nove capítulos e cada um trata de um tema específico. O 

Capítulo I é sobre Medidas de campo (Fang tián). Nesse capítulo, o tema central é o 

cálculo de áreas de terras cultivadas. Onde ‘fang’ é a unidade para medição de 

áreas e significa ‘unidade quadrada’, ‘tián’, significa campo e ‘fang tián’ significa 

‘calcular quantas unidades quadradas um campo contém’. (Li Yan & Dù Shíràn, 

1987).  
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Os outros capítulos são, respectivamente: Cereais, Distribuição por proporção, Qual 

a extensão?, Consultas para construção, Taxas de mercado, Excesso e falta, 

Ordenação Retangular, Triângulos retângulos. 

É aceito que este livro era utilizado como um livro texto de matemática durante as 

dinastias, tendo sido adotado oficialmente na dinastia de Táng e Sóng (618-1279 

d.C.). Um dos seus grandes comentadores foi Líu Hui, no século III d. C.. 

2.5.3.3. Sistema de unidades

O sistema numérico utilizado pelos chineses era o decimal. No entanto, apesar dos 

chineses terem notações escritas para os números, seus cálculos eram feitos 

através da contagem de varetas. Como destaca Li Yan & Dù Shíràn (1987, p. 6) “a 

contagem de varetas era uma estratégia peculiar à China antiga.” 

O ch’ih era a unidade de medida de comprimento, que significava um pé (23 cm). 

Esta mesma palavra era usada para designar pés quadrados e pés cúbicos, ou seja, 

como unidade de medida de área e volume/capacidade. Em alguns textos 

encontramos a seguinte equivalência entre as medidas: 

1 zháng = 10 ch’ih  
1 ch’ih = 10 ts’un (polegada chinesa= 2,3cm) 
1 fen ou méi = 1/10  de 1 polegada chinesa 
li = 1/100 de 1 polegada chinesa 
hao = 1/1000 de 1 polegada chinesa  
mu = medida de área (0,067 ha) 
fang - unidade quadrada de medida de área  
hu = vasilha de 100 lt de capacidade  
dàn = 1hl (volume) 
fú = 1 pé cúbico29

dou e sheng - submúltiplos de fú 
                                               
29 “As regras eram que o fú deveria ser um pé chinês de profundidade e que o lado interno deveria 
ser um pé quadrado, enquanto o externo é circular tal que o volume é um fú (isto é, 1 pé cúbico).” (Li 
Yan & Dù Shíràn, 1987, p. 20). 



 

109

2.5.3.4. Procedimento (algoritimo/método) 

Os cálculos de área são apresentados como exemplos práticos para estimar o 

tamanho dos campos e estimar a quantidade de terra na construção de fortificações, 

represas (diques), valas e canais, e na construção de vários tipos de depósitos de 

armazenagem de grãos (silos). Os métodos de cálculo são considerados 

intimamente relacionados com as necessidades diárias e práticas daquele tempo. (Li 

Yan e Dù Shíràn, 1987). 

Segundo Li Yan & Dù Shíràn (1987, p. 180) as regras para os cálculos eram, 

normalmente, escritas em versos. Um destes versos, referente ao procedimento de 

medida de área, tem a seguinte composição:  

“Os povos antigos mediam os campos tomando 
   comprimento e largura, 
sempre contando com filas medidas para medir. 
Cada tipo de forma tem seu próprio método, 
mas apenas o método para campos quadrados pode ser  
   descrita facilmente. 
Encontrando um inclinado ou côncavo 
é necessário dividir e separar para compor um quadrado. 
Depois multiplique os lados para obter a área do campo 
e divida por 24 para converter em mu.”  

Li Yan e Dù Shíràn (1987, p.41-45) descrevem os métodos para resolver os 

problemas de cálculo de áreas, presentes principalmente no Capítulo 1 do “Nine 

Chapters”, de acordo com a moderna notação, colocando entre parênteses os 

nomes originais. 

“1. Quadrado (campo quadrado): S = a2, S é a área. 
    a 

     a 

2. Retângulo (campo extenso e campo estreito):  S = ab 
    b 
   a 
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3. Triângulo (campo triangular): S = ½ ab 
   

           b 
 a 

4. Trapézio (campo inclinado, campo em forma de pá de lixo): 
S= ½ (a+b)h 
    a 

         h 
    b 

5. Círculo (campo circular): S = P/2 . D/2 , (P = perímetro, D = 
diâmetro do círculo base) 

    D P 

6. Segmento de um círculo (campo em arco): S ≅ ½ (CV + V2) 
     
     V 

     C 
7. Segmento de uma esfera (campo em forma de jardim em 
cúpula): S ≅ ¼ PD 

         a  
       a 
    b 

Na lista acima, os itens 6 e 7 dão valores aproximados. Nos 
cálculos envolvendo círculos, o razão da circunferência para o 
diâmetro utiliza-se ‘circunferência 3, diâmetro 1’, então π é 
tomado como 3.”

As regras utilizadas para o cálculo de triângulos, retângulos, trapézios, círculos, 

segmentos de círculos e setores de círculo, são apresentadas no Capítulo 1 do 

“Nove Capítulos”. van der Waerden (1983, p. 39) considera que,  

“As regras para retângulos, triângulos e trapézios são todas 
corretas. Para o setor de círculo (problema 33) a regra diz: 
Multiplique o diâmetro pelo arco, e divida por 4. Esta regra é 
também correta. Ela mostra que o autor do problema estava 
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completamente ciente da relação entre o arco, o raio e a área 
de um setor de círculo: Área = ½ raio x Arco.”  

van der Waerden (1983, p. 35) comenta que o método de calcular a área utilizada 

pelos chineses era bastante semelhante à dos babilônios que usavam a regra 

geral:“Eu devo multiplicar o comprimento e a largura, assim obtenho a área”. 

Segundo van der Waerden (1983, p. 37),  

“As regras de adição, subtração, multiplicação e divisão de 
frações m/n, (...), são fáceis o suficiente: elas estão de acordo 
com as regras que nós aprendemos na escola.” 

Com relação à exatidão dos cálculos, van der Waerden (1983, p. 67-68) sugere que  

“No domínio da Geometria, os ‘Nove Capítulos’ eram bastante 
superiores aos textos babilônicos. As regras corretas para 
calcular volumes de pirâmides, cones, pirâmides truncadas e 
cones truncados eram encontradas apenas no texto chinês. A 
regra para a pirâmide truncada aparece nos papiros egípcios, 
já os babilônios calculavam os volumes de cones truncados e 
pirâmides por fórmulas incorretas. O quadrado e círculo inscrito 
de um triângulo retângulo aparecem apenas no nosso texto 
chinês. Triângulos similares ocorrem nos ‘Nove Capítulos’, mas 
não, tanto quanto eu saiba, em nenhum texto babilônico.”

Boyer (1974, p. 144), neste sentido, também ressalta que  

“Nas obras chinesas, como nas egípcias, chama a atenção a 
justaposição de resultados precisos e imprecisos, primitivos e 
elaborados. São usadas regras corretas para as áreas de 
triângulos, retângulos e trapézios. A área do círculo era 
calculada tomando três quartos do quadrado sobre o diâmetro 
ou um dozeavos do quadrado da circunferência - resultado 
correto se se adota o valor três para π - mas para a área do 
segmento o ‘Nove Capítulos’ usa o resultado aproximado s 
(s+c)2, onde s é a seta (isto é, o raio menos o apótema) e c a 
corda ou a base do segmento.”
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2.5.3.5. Crenças

Assim, com relação ao corpo de conhecimentos com os quais os teóricos se 

preocupam e elaboram sobre a geometria chinesa, destacamos um argumento que 

se configura como uma crença e que pode ser enunciada como:  

1. Regras corretas para medidas circulares pressupõem ciência da relação entre o 

arco, o raio e a área nos termos euclidianos. Outras possibilidades parecem não 

existir, ou se existem, são incorretas. 
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2.5.4. Índia (século 2.5.4. Índia (século 2.5.4. Índia (século 2.5.4. Índia (século XXXXXXXX a.C. ao  a.C. ao  a.C. ao  a.C. ao IIII  d. C.)   d. C.)   d. C.)   d. C.) ---- motivações  motivações  motivações  motivações 
práticas: rituais religiosos e arquitetônpráticas: rituais religiosos e arquitetônpráticas: rituais religiosos e arquitetônpráticas: rituais religiosos e arquitetônicaicaicaica    

Assim como na China, o sistema de medida de área da Índia é analisado como 

tendo tido um desenvolvimento independente daquele observado nas civilizações 

Ocidentais. No entanto, os teóricos reconhecem ser possível identificar algumas 

similaridades entre a Índia e o Egito, Babilônia e Grécia. São traços de um 

pensamento geométrico, cujas motivações são baseadas na construção de altares e 

templos para as práticas rituais religiosas.  

van der Waerden (1989) destaca como evidência da relação entre a Índia e as 

civilizações Ocidentais, algumas das características presentes em ambas. Entre 

Grécia, Egito, China e Índia, o completo desenvolvimento do sistema decimal de 

contagem, bem como as regras para operações com frações m/n. Entre Grécia, 

Babilônia, Índia e China, o teorema de Pitágoras e a tripla pitagórica. Entre Egito, 

Índia e China, a orientação de templos baseada no midsummer ou midwinter 

sunrise. Na Grécia e Índia, a construção de altares satisfazendo condições 

geométricas (se a construção não fosse exata, estariam sob a fúria dos deuses) e as 

construções de um quadrado igual em área a um dado retângulo. Entre Egito e 

Índia, a presença dos “estiradores de corda” executando construções geométricas 

cumprindo propósitos rituais. 

“A Índia, assim como o Egito, tinha seus ‘estiradores de corda’, 
e as primitivas noções geométricas adquiridas em conexão 
com o traçado de templos e medida de construção de altares... 
(...) O estirar de cordas é notavelmente reminescente da 
origem da geometria egípcia, e sua associação com funções 
nos templos nos faz lembrar a possível origem ritual da 
matemática.” (Boyer, 1974, p. 150/151).
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De certa forma, é essa prática geométrica motivada por interesses ligados a rituais 

religiosos, juntamente com a idéia de Aristóteles, comentada no início deste capítulo, 

que os teóricos tomam como referência, para identificar uma origem ritual (religiosa) 

para a matemática e a geometria.  

2.5.4.1. Os mensuradores e seus instrumentos

Os estiradores de corda, como o próprio nome já diz, utilizavam-se de cordas para a 

mensuração de áreas e do mesmo modo que os egípcios, marcavam suas medições 

com nós. Estas medições eram feitas tomando por base regras definidas. 

As cordas eram utilizadas na construção dos altares de sacrifício na Índia. A 

referência para o uso de cordas é indicada através dos Sulvasutra-s, onde sulva (ou 

sulba) referia-se às cordas usadas para as medidas, e sutra-s significa regras. 

2.5.4.2 Sistema de medidas de área

Para analisar os sistemas de medida de área entre os hindus, os teóricos recorrem 

aos livros matemáticos elaborados e comentados da época. Entre os vários 

documentos escritos, o Sulvasutra-s (753 a.C.) é considerado um dos mais 

importantes para o período compreendido entre os séculos XX a II d. C., muito 

embora outros escritos sejam destacados para séculos posteriores, como o 

Aryabhatiya (escrito em 499 d.C.), escrito por Aryabhata (nasceu em 476 d.C.) e o 

Brahmasphuta Siddhanta, escrito por Brahmasphuta (viveu em 628 d.C.). 

Boyer (1974, p. 151) ressalta a dificuldade em se referir a períodos bem definidos 

com relação a Índia, uma vez que  



 

115

“Mais ainda do que na China, há uma notável falta de 
continuidade na tradição matemática na Índia; contribuições 
significativas são acontecimentos isolados separados por 
intervalos sem realizações.”  

2.5.4.2.1. Sulvasutra-s 

Sulvasutra-s significa ‘regras de corda’ e é o nome dado para a parte ou suplemento 

do Kalpasutra-s, que trata de mensuração e construção de diferentes altares (vedi-

s). Como já mencionamos, a palavra sulva refere-se as cordas que eram 

empregadas para realização das medições e sutra-s significa regras. Existem várias 

versões e todas em versos. Segundo Thibaut (1984), as mais conhecidas são o 

Sulvasutra-s de Baudhayana e o de Apastamba.  

O Sulvasutra-s, começa com regras gerais de medição e depois ensina como fixar 

os lugares certos para o fogo sagrado e como medir o altar de diferentes sacrifícios, 

como o saumiki vedi e o paitriki vedi, por exemplo. Uma grande parte das regras é 

dedicada à descrição do agni, um grande altar construído de tijolos que era 

destinado aos grandes sacrifícios do Soma. (Thibaut,1984). 

Este altar poderia ser construído de diferentes formas, as quais eram 

detalhadamente apresentadas no Baudhayana e Apastamba, juntamente com as 

diferentes formas de tijolos empregados na sua construção. 

Com relação a referência cronológica do Sulvasutra-s, Boyer (1974, p. 152) destaca 

que,  

“A origem e data dos Sulvasutra-s são tão incertas que não 
podemos dizer se tais regras são ou não relacionadas com a 
primitiva agrimensura egípcia ou com o problema grego mais 
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tardio de duplicar um altar. Têm sido atribuídas a eles datas 
que variam num intervalo de mil anos, do século oitavo a.C. ao 
segundo século de nossa era. Não se pode confiar na 
cronologia das culturas antigas do Extremo Oriente quando a 
tradição hindu ortodoxa se gaba de obras astronômicas 
importantes de mais de 2 000 000 de anos e quando os 
cálculos levam a bilhões de dias desde o começo da vida de 
Brahman até 400 d. C. aproximadamente. Referências a séries 
geométricas e aritméticas na literatura védica que datariam de 
há 2.000 anos são mais plausíveis, mas não há documentos 
contemporâneos da Índia para confirmá-las. Afirma-se também 
que a primeira constatação dos incomensuráveis se acha na 
Índia no segundo período Sulvasutra-s, mas tais asserções não 
estão bem fundamentadas. Que os hindus antigos tenham 
percebido a existência de grandezas incomensuráveis parece 
muito improvável, pois os matemáticos indianos absolutamente 
não investigaram conceitos fundamentais.” 

2.5.4.2. 2. Aryabhatiya 

Segundo Boyer (1974, p.153), o Arybhatiya trata-se de um pequeno volume, escrito 

em versos, sobre a economia e a matemática. Ele também sugere que a posição 

deste livro na Índia é semelhante à de Os Elementos de Euclides na Grécia, pois 

ambos são sínteses de resultados anteriores, feitos por um único autor. No entanto, 

destaca que a similaridade pára por aí, posto que  

“Os Elementos é uma síntese bem ordenada de matemática 
pura, com alto grau de abstração, uma estrutura lógica clara e 
uma evidente intenção pedagógica; o Aryabhatiya é uma curta 
obra descritiva, em 123 estrofes metrificadas, destinadas a 
fornecer regras de cálculo usadas na astronomia e na 
matemática de mensuração, sem nenhum espírito lógico ou de 
metodologia dedutiva. Cerca de um terço da obra é sobre 
ganitapada ou matemática. Essa parte se inicia com os nomes 
das potências de dez até a décima e em seguida dá instruções 
quanto a raízes quadradas e cúbicas de inteiros. Seguem-se as 
regras de mensuração, cerca de metade delas erradas.” 
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2.5.4.2.3. Brahmasputa Siddhanta 

Segundo Boyer (1974, p. 161), Siddhanta significa sistemas, principalmente 

relacionados à astronomia, contendo partes de trigonometria. É particularmente 

destacado pela contribuição algébrica para a matemática mais do que pelas regras 

de mensuração.  

“A matemática indiana era, como dissemos, uma mistura de 
bom e ruim. Mas parte do bom era magnificamente bom, e aqui 
Brahmagupta merece grande louvor. A álgebra hindu é 
especialmente notável em seu desenvolvimento da análise 
indeterminada, à qual Brahmagupta fez várias contribuições.” 

Neste sentido, Boyer (1974, p. 161) destaca o evidente interesse de Brahmagupta 

pela matemática. 

“Como muitos de seus conterrâneos, Brahmagupta 
evidentemente amava a matemática por ela mesma, pois 
nenhum engenheiro de espírito prático proporia questões como 
as que Brahmagupta fazia sobre quadriláteros. Admiramos 
mais ainda sua atitude quanto à matemática quando 
percebemos que aparentemente foi ele o primeiro a dar uma 
solução geral da equação linear diofantina ax+by=c, onde a, b 
e c são inteiros. Para que essa equação tenha soluções 
inteiras, o máximo divisor comum de a e b deve dividir c; e 
Brahmagupta sabia que se a e b são primos entre si, todas as 
soluções das equações são dadas por x=p+mb, y=q-ma, onde 
m é um inteiro arbitrário. 

Na descrição dos três documentos, fica evidente a crença dos teóricos de que 

quanto mais antigo, mais primitivo é o pensamento dos homens. Destaca-se a noção 

de que o desenvolvimento da ciência segue do mais simples e primitivo para o mais 

complexo e moderno; ou seja, o desenvolvimento dos homens, de sua história, 

determina o desenvolvimento da ciência, da complexidade, da abstração e da 

racionalidade. Neste sentido, reforça-se também a crença de que os resultados 

podem ser bons ou ruins, corretos ou incorretos. 
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2.5.4.3. Sistema de unidades

O sistema numérico dos hindus era o decimal. 

No sulvasutra-s, a unidade de área - purusa-s quadrada - é derivada da unidade de 

comprimento - purusa, que significa a altura de um homem com os braços 

levantados. 

O lado do quadrado era denominado de karani e a sua diagonal de dvi-karani. 

2.5.4.4. Procedimento (algoritmo/método)

Os procedimentos seguidos pelos hindus na medição de áreas são, basicamente, as 

regras utilizadas para a construção dos altares de sacrifício (agni), principalmente 

para o grande altar de sacrifícios, Soma.  

Segundo Thibaut (1984), a forma mais antiga e primitiva é a caturasra-syenacit, 

assim denominada por imitar a forma de um falcão com as asas abertas e a cauda 

estendida e também porque os tijolos empregados eram todos de forma quadrada. 

Outros agni-s variam entre a forma circular, quadrada e triangular. (Ver quadro 1). 

QUADRO 1 ALTARES DE SACRIFÍCIO (AGNI-s) 
(In: Thibaut, 1984, p. 6/7) 

caturasra-syenacit forma de falcão e todos os tijolos 
tem forma quadrada 

Relacionado com o 
desejo de ganhar o 
céu 

kankacit forma de garça  
alaja-cit forma de pássaro semelhante à 

garça mas com o contorno das 
asas diferente 

pra-uga-cit forma de parte dianteira de uma 
carruagem (triângulo equilátero de 
ângulo agudo) 

Relacionado com 
desejos para 
destruição dos 
inimigos 

ubhayatah-pra-uga-cit forma de dois triângulos unidos 
pelas bases 

rathacakra-cit forma de uma roda maciça sem 
raios 

mesmo propósito 
do pra-uga-cit 

sara-rathacakra-cit forma de uma roda com 16 raios  mesmo propósito 
do pra-uga-cit 
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drona-cit forma de vaso ou tubo. Podia ser 
circular (parimandala-drona-cit) ou 
quadrada (calurasra-drona-cit) 

relacionado com a 
aquisição de 
alimentos 

paricayya-cit forma circular semelhante à 
rathacakra-cit, mas com arranjo 
diferentes para os tijolos (eram 
colocados em 6 círculos 
concêntricos) 

samuhya-cit forma circular, mas ao invés de 
tijolos era construído de terra fofa 
(areia solta) 

kurma-cit forma de tartaruga. Podia ser uma 
forma angular (vakranga) ou 
circular (parimandala) 

Cada altar tinha de ser construído por 5 fileiras de tijolos que alcançavam a altura 

dos joelhos. Em alguns casos podiam chegar a ter entre 10 a 15 fileiras, 

aumentando assim a sua altura. Cada fileira era composta de 200 tijolos, de modo 

que o agni completo conteria 1000. As primeiras, terceiras e quintas fileiras eram 

divididas em duas partes de 100 exatamente da mesma maneira; para as segundas 

e quartas fileiras, uma divisão diferente era adotada, de modo que um tijolo nunca 

ficasse sobre outro da mesma forma e tamanho. A área dos agni era fixa para os 

altares construídos pela primeira vez em 7 ½ purusa-s quadrada, mas em cada 

ocasião subsequente a área era aumentada em 1 purusa quadrada. Essas medições 

seguiam outras regras. Por exemplo na construção do caturasra-syena, dos 7 ½ de 

área, 4 purusa-s quadradas eram destinadas para o corpo do pássaro, 3 para as 

asas e a cauda, 1/5 para inclinação de cada uma das duas asas (1/10) e 1/10 para a 

inclinação da cauda. 

Neste sentido, Thibaut (1984, p. 8-9) sugere que 

“Uma olhada nos diferentes citi-s é suficiente para mostrar que 
tudo isto não poderia ser realizado sem uma certa quantidade 
de conhecimento geométrico. Quadrados tinham de ser 
encontrados, os quais podiam ser iguais a dois ou mais 



 

120

quadrados dados, ou igual a diferença de dois quadrados 
dados; oblongos deviam ser transformados em quadrados e 
quadrados em oblongos; triângulos tinham de ser construídos 
iguais a quadrados ou oblongos dados; e assim por diante. A 
última tarefa -e não a menor- era aquela de encontrar um 
círculo, cuja área deveria ser igual tanto quanto possível 
daquela de um dado quadrado.”  

Havia ainda um preceito antigo de que o vedi do Sautramani sacrifices era para ser a 

terceira parte do vedi do Soma sacrifices, e o vedi do Pitryajña sua nona parte. Isto, 

segundo Thibaut (1984, p. 9), gerava a necessidade de encontrar um método que 

possibilitasse obter a terceira e a nona parte “exatas” de uma dada figura. 

“E quando, de acordo com a opinião de alguns teólogos a 
garhapatya tinha de ser construída em uma forma quadrada, e 
de acordo com a opinião de outros como um círculo, as 
diferenças de opiniões referiam-se apenas à forma e não aos 
tamanho, e consequentemente originou a necessidade de uma 
regra para tornar um quadrado em um círculo.”

Thibaut (1984, p. 9-10) sugere, assim, que a construção dos altares eram 

acompanhadas de perto pelos sacerdotes; e que, entre os resultados obtidos nesta 

tarefa.  

“O mais importante entre esses é, para usar nossos termos, 
aquele referente à hipotenusa de um triângulo retangular. A 
proposição geométrica, a descoberta que os gregos atribuíram 
a Pitágoras, era conhecida para o velho acarya-s, pelo menos 
na sua essência. Eles o expressam, é verdade, em palavras 
muito diferentes daquelas familiares para nós; mas devemos 
lembrar que eles estavam interessados em verdades 
geométricas tanto quanto elas pudessem ter uso prático e que 
dessa maneira eles usavam uma expressão mais prática. O 
que eles queriam, em primeiro lugar, era uma regra que os 
possibilitassem desenhar um quadrado do dobro do tamanho 
de outro quadrado, e em segundo lugar, uma regra que 
ensinasse como desenhar um quadrado igual a qualquer outros 
dois quadrados dados e, de acordo com o que eles queriam, 
eles expressavam seu conhecimento. O resultado é que nós 
temos duas proposições ao invés de uma, e que estas 
proposições falam de quadrados e oblongos ao invés de 
triângulo retangular.”
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As proposições seriam:   

“1ª) A corda que é estirada de lado a lado - na diagonal- de um quadrado produz 
uma área do dobro do tamanho. Isto é:o quadrado da diagonal de um quadrado é 
duas vezes maior que o quadrado.” 

2ª) A corda estirada na diagonal de um oblongo produz tanto (áreas) que as cordas 
formam o lado maior e o menor de um oblongo produz separadamente. Isto é: o 
quadrado da diagonal de um oblongo é igual ao quadrado de ambos os seus lados.”

Diante destas duas proposições, Thibaut (1984, p. 12) aponta que  

“Quando tomadas juntos, expressam a mesma coisa que é 
enunciada na proposição de Pitágoras.”

Assim, empregando estas regras na construção dos altares (vedi ou os destinados 

aos sacrifícios do Soma), Thibaut (1984, p. 12-14) verifica que estes altares tinham 

dimensões especificadas, do seguinte modo:  

“‘O lado oeste é 30 pada-s ou prakrama-s grandes, o praci ou 
linha leste (isto é, a linha desenhada do meio do lado oeste 
para o meio do lado leste do vedi) é 36 pada-s ou prakrama-s 
grandes; o lado leste 24; isto é tradição para o vedi no Soma 
sacrifices. Agora seguem as regras para a medida de área 
deste vedi: 

     L 

   f       g    a         h    e 

  N            S 

   d   b      c 

     O 
    fig. 10

ab praci = 36 pada-s 
acb, adb, afb = corda de 54 pada-s de comprimento 

cdgh = as 4 pontas do vedi, chamadas, 
c = daksina sroni  d = uttara sroni 
h = dakasina amsa  g = uttara amsa 
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‘Some ao comprimento 36 (isto é, para a corda de comprimento 
de 36 pada-s ou prakrama) 18 (o comprimento total da corda é 
então 54), e faça dois marcos na corda, uma no 12, outra no 
15, começando da ponta oeste; amarre o fim da corda e para o 
fim da linha prsthya [mesmo que praci -  linha em direção do 
leste para o oeste] e a tomando pelo sinal de 15, desenhe em 
direção ao sul; (no lugar de alcançado pelo marco, depois da 
corda ter sido esticada) fixe um polo. Do mesmo modo, no lado 
norte (isto é, desenhe a corda em direção ao norte como você 
fez em direção ao sul). Por este processo os dois sroni-s, o 
canto sudoeste e o sudeste do vedi são fixados. Depois disto 
troque (o final da corda; isto é, o nó do final que tinha sido 
amarrado no polo sobre a ponta leste do praci para o polo na 
ponta oeste e vice-versa), e fixe os dois amsa-s (‘ombreiras’ do 
vedi, isto é, o canto sudeste e o nordeste). Isto é feito estirando 
a corda em direção do sul tendo-o tomado para marcar o 15 e 
pela fixação de um polo no lugar alcançado pelo marco de 12; 
e repetindo a mesma operação no lado nordeste. O resultado 
são dois amsa-s. Esta é a medida do vedi por meio de uma 
corda...’.” 

Para Thibaut (1984, p. 17), as regras para calcular a área no Sulvasutra-s denotam o 

quanto os hindus, desta época, eram primitivos. 

“(...) muitos [métodos de calcular a área], naturalmente são 
imaginados como algo muito primitivo. Nada nos sutra-s 
justificaria o pressuposto de que eles eram experts em grandes 
cálculos. Muito adequadamente, eles descobriram que o 
quadrado sobre a diagonal de um oblongo, os lados dos quais 
eram iguais a 3 e 4 poderiam ser divididos em 25 pequenos 
quadrados, 16 dos quais compunham o quadrado do lado 
maior do oblongo, e 9 dos quais formavam a área do quadrado 
do lado menor. Ou, se nós supusermos um modo mais 
conveniente de tentativas, eles poderiam ter encontrado que 25 
seixos ou sementes, que poderiam ser arranjadas em um 
quadrado, poderiam aproximadamente ser arranjadas em dois 
quadrados de 16 e 9.”

Em resumo, Thibaut (1984, p. 60) ressalta que devemos ter em mente que o 

Sulvasutra-s  

“... apenas dá uma descrição sistematicamente arranjada de 
ritos de sacrifício que tinham sido praticados durante muitos 
anos anteriores. As regras para o tamanho dos vários vedi-s, 
para a forma primitiva e variações de agni, etc. são dadas pelo 
brahamana-s, apesar de nós não podermos esperar dessa 
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classe de escritos, explicações do modo como as diversas 
medidas e transformações tinham sido manejadas. A maioria 
das regras que nós encontramos no Baudhayana, Apastamba 
e Katyayana, expressas nas mesmas palavras ou quase, 
devem ter formado uma propriedade comum de todos 
adhvaryu-s grandes antes deles serem incorporados no 
Kalpasutra-s que chegaram até nós. De outro modo, a singular 
e desajeitada terminologia freqüentemente empregada para 
expressões de operações muito simples - por exemplo nas 
regras para adição e subtração de quadrados - é uma outra 
prova da grande antigüidade destas regras de corda, e 
separada delas por um grande abismo dos produtos da ciência 
indiana posterior com suas formas abstratas e refinadas.” 

Thibaut (1984, p. 32-33) destaca uma das regras mais antigas e encontrada apenas 

no Baudhayana. 

“Se você deseja obter um quadrado, pegue uma corda do 
comprimento que você deseja dar para o lado do quadrado, 
faça um nó em ambos os seus lados e um marco no meio; 
então tendo desenhado a linha praci, fixe um polo no seu meio, 
e tendo alcançado naquele polo os dois nós da corda, descreva 
com o marco um círculo ao redor dele. Então fixe polos em 
ambas as pontas do diâmetro (formado pelo praci), e tendo 
alcançado um nó no polo leste (o polo fica na ponta leste do 
praci), descreva um círculo com o outro nó (isto é, com todo o 
comprimento da corda). Da mesma maneira, um círculo é 
descrito ao redor do polo na ponta oeste do praci, e outro 
diâmetro é desenhado juntando os pontos nos quais estes dois 
círculos intersectam (este diâmetro é a linha apontando para os 
pontos norte e sul). Um polo fixado em ambas as pontas desse 
diâmetro. Tendo alcançado ambos os nós no polo leste, 
descreva um círculo ao redor dele com o marco. O mesmo é 
para ser feito no sul, no oeste e no norte (isto é, círculos são 
para serem descritos ao redor dos três outros polos); os pontos 
de interseção dos quatro círculos (isto é, os pontos) estão 
situados em quatro regiões intermediárias (nordeste e 
noroeste, etc.) são os quatro cantos do quadrado requerido.”

Com relação a quadratura do círculo, é interessante destacar o comentário de 

Thibaut (1984, p. 33): 

“Certamente é de algum interesse ver o velho acarya-s 
tentando este problema, que tem desde então freqüentado 
tanto minha mente. É verdade que os motivos que o 
conduzindo para a investigação foram muito diferentes 
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daqueles dos seus seguidores nesta árdua tarefa. Não era o 
desinteressado amor deles pela pesquisa que distingue a 
verdadeira ciência, nem o desejo desordenado de mentes 
indisciplinadas para esta solução de charadas cuja razão nos 
diz que não podem ser resolvidos; Seus desejos mais iniciais 
eram render seus sacrifícios a todos os seus deuses 
particulares aceitáveis, e merecer as benções que os deuses 
conferem em resposta a verdadeira e consciente adoração. 
 É verdade que eles não eram bem sucedidos em seus 
empreendimentos como nós poderíamos desejar, e que suas 
regras eram primitivas no mais alto grau; mas isto tende pelo 
menos a estabelecer a sua alta antigüidade”.  

As regras utilizadas para quadrar um círculo são descritas tanto no Baudhayana

como no Apastamba da mesma forma, com pequenas alterações das palavras. De 

acordo com Thibaut (1984, p. 33 e 35), no Baudhayana a regra é a seguinte: 

“Se você deseja tornar quadrado um círculo, desenhe metade 
da corda estirada na diagonal do centro em direção a linha 
praci (a linha passando através do centro do quadrado e 
correndo exatamente do oeste para o leste), descreva o círculo 
junto com a terceira parte daquela peça de corda que manterá 
externo o quadrado.”  

“Se você deseja tornar um círculo em um quadrado, divida o 
diâmetro em 8 partes, e novamente uma destas 8 partes em 29 
partes; destas 29 partes remova 28 e além disso, a sexta parte 
(da parte restante), menos a oitava parte (da sexta parte.” 

O significado é: 
7

8
 + 

1

8 29..
 + 

1

8 29 6. .
 + 

1

8 29 68. . .
de um diâmetro de um círculo é o lado de um quadrado, cuja 
área é igual à área de um círculo. 
 Considerando esta regra aproximada, nós encontramos 
que não é nada mais que o inverso da regra para tornar um 
quadrado em um círculo.” 

Analisando mais especificamente o Sulvasutra-s de Apastamba, Boyer (1974, p. 

151-152) aponta este documento como um dos mais importantes e destaca algumas 

de suas contribuições.  

“Nessa primeira exposição, que data talvez do tempo de 
Pitágoras, encontramos regras para a construção de ângulos 
retos por meio de ternas de cordas cujos comprimentos formem 
tríades pitagóricas, como 3, 4 e 5 ou 5, 12 e 13 ou 8, 15, 17 ou 
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12, 35 e 37. No entanto todas essas tríades são facilmente 
obtidas da antiga regra babilônica; portanto não é improvável 
que houvesse influência mesopotâmica nos Sulvasutra-s. 
Apastamba sabia que o quadrado sobre a diagonal de um 
retângulo era igual à soma dos quadrados sobre os dois lados 
adjacentes, mas essa forma do teorema de Pitágoras também 
pode ter sido obtida da Mesopotâmia. Menos fácil de explicar é 
outra regra dada por Apastamba - uma que se assemelha muito 
à álgebra geométrica no livro II de Os Elementos de Euclides. 
Para construir um quadrado de área igual à do retângulo ABCD 
marca-se os lados menores sobre os maiores de modo que AF= 
AB = BE = CD, e traça-se HG bissectando os seguimentos CE e 
DF; prolonga-se EF até K, GH até L, e AB até M, tal que FK = HL 
= FH = AM, e traça-se LKM.  
       D              C 

       L      H  G 
       K      F  E 

       M       A             B 
    fig.11

Agora constrói-se um retângulo com diagonal igual a LG e lado 
menor HF. Então o lado maior do retângulo é o lado do 
quadrado pedido.”

Com relação ao texto matemático Aryabhatiya, Boyer (1974, p. 153-154) destaca 

que praticamente a metade das regras referentes à mensuração são regras erradas. 

No que segue, 

“A área de um triângulo é dada corretamente, como a metade 
do produto da base pela altura, mas também o volume da 
pirâmide é tomado como a metade do produto da base pela 
altura. A área do círculo é achada corretamente como o 
produto da circunferência pela metade do raio, mas o volume 
da esfera é incorretamente dado como produto da área de um 
círculo máximo pela raiz quadrada dessa área. Também no 
cálculo da áreas de quadriláteros aparecem lado a lado regras 
corretas e incorretas. A área de um trapézio é expressa como 
metade da soma dos lados paralelos multiplicada pela 
perpendicular entre eles; mas depois vem a afirmação 
incompreensível de que a área de qualquer figura plana é 
obtida determinando dois lados e multiplicando-os. Uma 
afirmação no Aryabhatiya que os estudiosos hindus assinalam 
com orgulho é a seguinte: 

Some-se 4 a 100, multiplique-se por 8, e some-se 62 000. O resultado é 
aproximadamente a circunferência de um círculo cujo diâmetro é  
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20 000. 

 Aqui vemos o equivalente de 3,1416 para π, mas deve-se 
lembrar que esse é essencialmente o valor usado por 
Ptolomeu. A probabilidade de Aryabhata aqui ser influenciado 
por predecessores gregos é reforçada pela adoção da miríade, 
10 000, como número de unidades do raio.” 

As regras descritas no Aryabatiya, segundo Boyer (1974, p. 154), não apresentam 

justificativas ou motivação, de modo que 

“A obra de Aryabhata é na verdade uma miscelânea de coisas 
simples e complexas, corretas e incorretas. O estudioso árabe 
Al-Biruni, meio milênio mais tarde, caracterizou a matemática 
hindu como uma mistura de pedregulho e cristal valioso, uma 
descrição adequada para o Aryabhatiya.” 

Esta mesma análise é feita para a obra de Brahmagupta: “Num aspecto ele 

[Brahmagupta] se assemelha a seu predecessor [Aryabhata] - na justaposição de 

resultados bons e ruins.” (Boyer, 1974, p. 160 e 161). Isto é ressaltado, 

principalmente, com relação às regras de mensuração, em que: 

“Achou a área ‘bruta’ de um triângulo isósceles multiplicando a 
metade da base por um dos lados iguais; para o triângulo 
escaleno com base quatorze e lados treze e quinze ele achou a 
área ‘bruta’ multiplicando a metade da base pela média 
aritmética dos outros lados. Ao achar a área ‘exata’ ele utilizou 
a fórmula arquimediana-heroniana. Para o raio do círculo 
circunscrito a um triângulo ele deu o equivalente do resultado 
trigonométrico correto 2R = a/sen A=b/sen B=c/sen C, mas isto, 
é claro, é apenas uma reformulação de um resultado que 
Ptolomeu já conhecia na linguagem de cordas. Talvez o 
resultado mais belo na obra de Brahmagupta seja a 
generalização da ‘fórmula de Heron’ para achar a área do 
quadrilátero. Essa fórmula -  
K = ( )( )( )( )s a s b s c s d− − − − , onde a, b, c, d são os lados e s 
é o semiperímetro - ainda leva seu nome; mas a glória de seu 
sucesso é obscurecida pelo fato de ele não observar que a 
fórmula só é correta no caso de um quadrado cíclico. (A 
fórmula correta para um quadrilátero arbitrário é  

( )( )( ) coss a s b s c abcd− − − − 2 α , onde α é a metade da soma 
de dois ângulos opostos). Como a regra para a área ‘bruta’ de 
um quadrilátero Brahmagupta deu a fórmula pré-helênica, o 
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produto das médias aritméticas dos lados opostos. Para o 
quadrilátero de lados a = 25, b = 25, c = 25, d = 39, por 
exemplo, ele achou uma área ‘bruta’ de 800.” 

“Brahmagupta merece muito louvor por ter dado todas as 
soluções inteiras da equação linear diofantina, enquanto que o 
próprio Diofante tinha se contentado em dar uma solução 
particular de uma equação indeterminada. Como Brahmagupta 
usou alguns dos seus exemplos de Diofante, vemos de novo a 
possibilidade de ter havido influência grega na Índia - ou a 
possibilidade de terem usado uma fonte comum, talvez 
babilônica.”  

2.5.4.5. Crenças 

Com relação aos procedimentos utilizados para o cálculo de área pelos hindus, os 

teóricos explicitam argumentos e pressupostos que podem ser destacados como 

crenças. Entre elas: 

1. Quanto mais antigo, mais primitivo. 

2. Resultados podem ser corretos ou incorretos, bons ou ruins. 

3. Bom ou ruim é uma distinção que se aplica, no caso, à funcionalidade (não à 

natureza do resultado), considerada em termos da tentativa de transformação de 

um círculo em um quadrado de mesma área. 

4. Regras aplicáveis corretamente ao quadrado não se aplicam a círculos. 

5. Estimativas corretas de áreas circulares pressupõem conhecimento de 

incomensurabilidade.
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2.5.5. Grécia (séculos 2.5.5. Grécia (séculos 2.5.5. Grécia (séculos 2.5.5. Grécia (séculos VIVIVIVI a.C. a  a.C. a  a.C. a  a.C. a VIVIVIVI d.C.)  d.C.)  d.C.)  d.C.) ---- motivações  motivações  motivações  motivações 
práticas:práticas:práticas:práticas:     cosmológica e topológica cosmológica e topológica cosmológica e topológica cosmológica e topológica    

Os teóricos são unânimes em atribuir à Grécia o surgimento de uma geometria onde 

a maior motivação seria o prazer do conhecimento pelo conhecimento em 

contraposição a geometria desenvolvida até então, cujas motivações eram derivadas 

de atividades práticas de mensuração.  

É a forma grega da geometria que é reconhecida, pelos teóricos, como ciência. O 

pensamento e a contemplação tinham lugar privilegiado, no qual a abstração e o 

raciocínio dedutivo eram exercidos através da argumentação lógica, permitindo, aos 

homens, irem além das suas necessidades práticas. Estas características, 

reconhecidas como elevação da racionalidade humana, dão um novo status ao 

pensamento humano e à geometria. A preocupação agora, segundo os teóricos, não 

estão mais estritamente vinculadas ao mundo empírico, mas à posição do homem 

neste mundo.  

“Os gregos estavam convencidos que a matemática deveria 
estar livre do conhecimento empiricamente adquirido.” (Bunt, 
1976, p. 141). 

O exercício do pensamento através da abstração, da demonstração e da dedução 

elevariam o homem para o reino da racionalidade científica, onde era possível 

desvincular-se de questões empíricas, de necessidades práticas, para se dedicar a 

problemas teóricos, abstratos, cuja natureza estaria relacionada com a própria 

natureza do homem. 

“A geometria, então, tornou-se uma análise da (verdade) 
realidade e o método dedutivo uma investigação do mundo. É 
um paradigma da busca dos filósofos pela verdade, fácil o 
suficiente para ser um fundamento potente na lógica e 
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compreensivo o suficiente para falar sobre coisas.” (Gray, 
1979, p. 12). 

Exalta-se assim os gregos, cuja geometria era considerada um modo de pensar 

sobre o mundo e sobre os homens. Os teóricos destacam duas frases como 

características da importância atribuída à geometria pelos gregos. Uma é de 

Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas”30. A outra, de Platão, escrita 

na entrada da Academia: “Que aqui não entre aquele que ignore geometria.”31

Wilder (1968, p.155) descreve a evolução da geometria grega, a partir do legado das 

civilizações antigas à Grécia: 

“Em resumo, durante a era pré-grega, a ênfase cultural forçou a 
invenção do processo de contagem que, com o aumento da 
complexidade, necessitou de simbolização adequada - daí a 
introdução de numerais. Posteriormente, um processo de 
difusão, ajudado pelo fato dos arcadianos terem assumido 
símbolos sumérios de uma natureza ideográfica, e que, por sua 
vez, conduziu a mais abstração. As demandas da engenharia, 
arquitetura e como controlavam a aplicação de números para 
medidas geométricas e a gradual assimilação pelo número 
científico das regras geométricas, que depois tornaram-se 
teoremas. O número científico estava sendo tema de mais e 
mais ênfase, sem (ênfase cultural) pela demanda de seus 
confrades não-matemáticos e com (ênfase hereditária) pela 
necessidade de sistematizar e simplificar o processo pelo qual 
ele obtinha seus resultados de uma natureza numérica. Os 
símbolos começaram a tomar um significado inerente e místico, 
como os símbolos algumas vezes tomam; e o número começou 
a emergir como uma coisa nele mesmo, um conceito, 
divorciado da realidade física e das aplicações. A fase serviu 
para o grande desenvolvimento grego na matemática.” 

O fato do conhecimento ter tomado outro impulso na Grécia, diferente daquele das 

civilizações anteriores, deve-se pois, segundo Wilder (1968, p. 156), ao clima 

intelectual predominante naquela nação.  

                                               
30 In Klein, 1988, p. 23. 
31 In Boyer, 1974, p. 63. 
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“Quando alguém contrasta a cultura grega com aquelas da 
Babilônia e do Egito, depara-se com a diferença fundamental 
em seus climas intelectuais. A cultura babilônica e egípcia era, 
como muitas culturas primitivas, rigidamente conformista; a 
independência do pensamento não era encorajado e poderia 
ter sido desaprovado como um perigo para o estado. Mas na 
cultura grega, uma atitude mais livre prevaleceu; como um 
autor (Barnes, 1965, pp 12ff) colocou, o nascimento de um 
pensamento livre ocorreu na Grécia e, o que poderia ser 
chamado um ponto de vista científico, desenvolveu-se. Que 
este aspecto geral da cultura teve um profundo efeito na 
maneira em que a matemática grega se desenvolveu (um 
exemplo de ênfase cultural de caráter ambiental) dificilmente 
pode ser questionado.”

Desta forma, os teóricos consideram que é possível a existência de uma certa 

‘continuidade’ entre a geometria desenvolvida pelos egípcios e babilônios e a 

geometria grega. Mas o modo como esta última se desenvolveu, guarda uma grande 

distância das precedentes. Bell (1945, p. 4) e Neugebauer (1969, p. 147), 

respectivamente, são enfáticos neste ponto.  

“Entre a prática empírica das medidas de terra iniciais que 
dividiam os campos do antigo Egito e a geometria dos Gregos 
no sexto século antes de Cristo existe um grande abismo. De 
um lado distante repousa o que precedeu a matemática, ou a 
quase matemática; e o do outro lado do abismo o raciocínio 
dedutivo aplicado consciente e deliberadamente para induções 
da vida diária. Sem a mais estrita prova dedutiva de 
pressupostos admitidos, explicitamente afirmados como tais, a 
matemática não existe. Isto não nega que a intuição, a 
experimentação, a indução e as conjeturas evidentes sejam 
importantes elementos na invenção matemática. Afirma, 
meramente, o critério pelo qual o produto final de toda a 
conjetura, por qualquer nome que seja dignificado, é julgado 
ser ou não ser matemática. Assim, por exemplo, as regras úteis 
conhecidas pelos antigos babilônios que a área de um campo 
retangular pode ser calculada pelo ‘comprimento vezes a 
largura’, pode concordar com a experiência do maior 
refinamento da medida física; mas a regra não é uma parte da 
matemática até ela ter sido deduzida de pressupostos 
explícitos.”  

“Tudo que nós podemos seguramente dizer é que uma tradição 
contínua deve ter existido, conectando a matemática 
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mesopotâmica do período Helenístico com os escritores 
semíticos (aramáicos) e gregos e finalmente com os 
matemáticos hindus e islâmicos.”

Os teóricos atribuem aos gregos a crença de que a matemática deveria ficar liberta 

do conhecimento empiricamente adquirido. Desta forma, sistemas de proposições 

matemáticas, baseadas em axiomas comporiam o conteúdo da geometria. O método 

axiomático, destacado como uma das maiores divergências entre os gregos e os 

egípcios e babilônios, é apontado como constituindo uma das grandes 

características e contribuições da geometria grega. 

Na medida que o método é concebido, o maior conceito que 
desenvolveu na era grega foi indubitavelmente o método 
axiomático. A noção de selecionar uns poucos conceitos como 
primários e manter uns poucos axiomas ou leis concernentes à 
eles das quais derivam todos os outros conceitos e 
propriedades por meio de definições e dedução lógica, tornou-
se uma das mais importantes ferramentas para a matemática e 
para a ciência. A verdade era ainda submetida a evolução 
adicional antes que pudesse realizar suas potencialidades, mas 
o grande passo tinha sido dado. E separada de seu duplo 
idealismo, a matemática grega constituiu uma ciência 
verdadeira das formas observáveis do mundo externo.” (Wilder, 
1968, p. 158). 

Os teóricos pressupunham que a mudança de enfoque dada a medida de área pelos 

gregos, devia-se ao fato destes acreditarem que não bastava aceitar as regras 

gerais estabelecidas pelos egípcios e babilônios, mas que era necessário buscar o 

conhecimento através de provas. Assim, o pensamento geométrico deveria se 

pautar por colocar um princípio e aceitar como verdadeiro o que está em 

consonância com ele, rejeitando o que lhe está em desacordo, ou seja, propor 

hipóteses das quais se extraia as conseqüências lógicas (Pessanha32, 1991, p. XV); 

a geometria passa, então, a ter como base a dedução e o raciocínio. 

                                               
32 In Platão, 1991. Coleção Os pensadores. 
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“Os gregos estavam fazendo geometria, eles estavam 
provando coisas, seus métodos eram dedutivos e haviam sinais 
de um animado interesse na questão do rigor e da validade 
lógica.” (Gray, 1979, p. 12). 

Isto não significa que os gregos não desenvolvessem atividades práticas, mas que 

tais atividades eram consideradas de menor valor diante da contemplação, da 

filosofia presente no espírito grego. Os teóricos reconhecem a importância da 

mensuração egípcia (geometria) e os cálculos babilônicos (álgebra), mas esse 

legado, para fins práticos de mensuração, é considerado como um traço da 

decadência da matemática, incluindo-se a geometria e a álgebra. De certa forma, 

Neugebauer (1969, p. 146) critica esta idéia e sugere que este fato se deve aos 

reflexos da influência exercida pelo Egito e Babilônia. 

“Dizer que a matemática de estilo euclidiano é um 
desenvolvimento estritamente grego não significa negar um 
background geral Oriental para a matemática grega como um 
todo. Na verdade, a matemática do período helenístico, e ainda 
a dos períodos posteriores é, em parte, somente um vínculo 
com uma tradição inquebrável que alcançou dos períodos 
iniciais da história antiga para o começo dos tempos modernos. 
Como um exemplo particularmente drástico poderia ser 
mencionado a geometria elementar representada no período 
helenístico em escritos que carregam o nome de Heron de 
Alexandria (segunda metade do primeiro século antes de 
Cristo). Esses tratados sobre geometria eram algumas vezes 
considerados um sinal do declínio da matemática grega e esse 
inclusive seria o caso se alguém tivesse de considerá-los como 
os descendentes dos trabalhos de Arquimedes ou Apolônio. 
Mas tal comparação é injusta. Na visão dos nossos mais 
recentes conhecimentos dos textos babilônicos, a geometria de 
Heron deve ser considerada simplesmente uma forma 
helenística de uma tradição oriental geral. Aquele fato, por 
exemplo, que Heron soma áreas e segmentos de linhas não 
pode ser visto como um novo sinal da rápida degeneração do 
tão chamado espírito grego, mas simplesmente reflete a 
tradição algébrica ou aritmética da Mesopotâmia. Neste nível 
mais elementar, a escola axiomática da matemática teve tão 
pouca influência quanto ela tem hoje sobre mensuração. 
Consequentemente, parte dos escritos de Heron, praticamente 
não modificados, sobreviveram a destruição da matemática 
científica na antigüidade.”
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Neugebauer (1969, p. 149) destaca, portanto, que no início, a matemática 

(geometria e álgebra) grega estava preocupada em resgatar os conhecimentos já 

desenvolvidos pelos babilônios e egípcios, assim como a geometria de Heron, 

séculos depois. No entanto, entre estes dois períodos, os gregos reagiram e deram 

dois grandes passos para o desenvolvimento da geometria e da matemática, através 

da geometria algébrica e do método axiomático. 

“A reação dos matemáticos contra este tipo de especulação 
parece ter conduzido aos dois passos principais. Primeiro de 
tudo, tinha de concordar exatamente com um sistema de 
pressupostos básicos dos quais outros seriam deduzidos; isto 
deu origem ao procedimento estritamente axiomático. Em 
segundo lugar, tinha de deixar claro que se deveria considerar 
os objetos geométricos como as entidades dadas, tal que no 
caso das razões inteiras apareceram apenas como um caso 
especial de interesse secundário; isto levou ao problema de 
como formular o conhecimento aritmético e algébrico clássico 
em linguagem geométrica. O resultado é a familiar ‘álgebra 
geométrica’ da matemática grega. Estes dois passos 
essenciais são suficientes para o crédito da matemática grega.” 

Até então vínhamos desenvolvendo uma certa organização na descrição da história 

dos sistemas de medida de área. Aqui, a atribuição do conhecimento está 

inevitavelmente vinculada a determinados homens, como produto de seu esforço 

‘individual’ em buscar respostas para certas questões postas em sua época. Desta 

forma, optamos por destacar alguns desses homens, tomando por base o ênfase 

dada pela maioria dos teóricos estudados. No final, um pouco da estrutura que 

vínhamos mantendo até então, será retomada. 

Os teóricos reconhecem vários momentos no desenvolvimento da geometria grega. 

Cada um destes momentos está estreitamente vinculado ao pensamento de homens 

como representando ou sintetizando aquele momento específico do 

‘desenvolvimento do pensamento’ e do conhecimento.  
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Tais momentos são:  

• Tales de Mileto e Pitágoras (640-550 a.C.) - início da geometria com provas, 

demonstração e dedução; 

• Anaxágoras, Hipócrates, Hípias - Idade heróica: problemas fundamentais - 

Segunda metade do século V; 

• Platão (427 a.C.) - geometria como filosofia - consolidação;  

• Euclides de Alexandria(300 a.C.) - idade áurea da geometria; 

• Heron de Alexandria (100 d.C) - retorno e declínio - trigonometria e a geometria 

para propósitos práticos de mensuração e cálculo de áreas e volumes. 

2.5.5.1. Tales (6242.5.5.1. Tales (6242.5.5.1. Tales (6242.5.5.1. Tales (624----548 a.C.) e Pitágoras (580548 a.C.) e Pitágoras (580548 a.C.) e Pitágoras (580548 a.C.) e Pitágoras (580----500 a.C.)500 a.C.)500 a.C.)500 a.C.) 

A introdução da matemática (geometria e álgebra) na Grécia é atribuída aos 

mercadores, negociantes e estudiosos gregos que se dirigiam a outros centros de 

cultura, como o Egito e a Babilônia. Após este primeiro contato, os gregos, não 

satisfeitos em apenas receberem as tradições antigas destes povos, logo se 

apropriaram deste conhecimento dando-lhe uma “forma drasticamente diferente”. 

(Boyer, 1974, p. 33). 

No entanto, é apenas no século VI a. C., que os teóricos identificam a possibilidade 

de tratar a história da matemática grega. De acordo com Boyer (1974, p. 33), pouco 

se sabe da matemática grega antes deste século.  

Por volta do século VI a. C. atribui-se a Tales e Pitágoras o primeiro impulso para o 

desenvolvimento posterior da geometria grega. No entanto, Boyer (1974, p. 34) 

chama a atenção para o fato de algumas das informações sobre estes dois 

pensadores gregos serem imprecisas historicamente, dado que 
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“Não sobreviveu nenhuma obra de qualquer deles, nem se 
sabe se Tales ou Pitágoras jamais compuseram tal obra. O que 
fizeram deve ser reconstruído com base numa tradição, não 
muito digna de confiança, que se formou em torno desses dois 
matemáticos antigos. Certas frases-chaves lhes são atribuídas, 
tais como ‘Conhece a ti mesmo’ no caso de Tales e ‘Tudo é 
número’, de Pitágoras - mas nada mais específico. No entanto, 
as mais antigas referências gregas à história da matemática, 
que não sobreviveram, atribuem a Tales e Pitágoras um bom 
número de descobertas matemáticas definidas. Esboçamos 
essas contribuições neste capítulo, mas o leitor deve entender 
que é sobre tradições persistentes e não sobre documentos 
históricos que se deve entender que o relato se baseia.”

A preocupação de Boyer, na citação anterior, em justificar a descrição da história 

relacionada a Tales e Pitágoras, reforça a crença de que apenas documentos e 

fontes são objetos dignos de cientificidade. Descrever história baseando-se em 

tradições, pode se correr o risco de dados não muito verdadeiros ou corretos, ou 

seja, de conjecturas.  

Neste sentido, a perspectiva que Neugebauer (1969, p. 148) assume com relação à 

história, é acreditar que 

“Eu não vejo razão para negar, no período inicial, uma 
quantidade comparavelmente grande de conhecimento 
matemático que poderia compreender ou mesmo superar, em 
certos pontos, o conhecimento atestado nas fontes 
Mesopotâmicas. Parece para mim evidente, entretanto, que a 
tradicional estória das descobertas feitas por Tales ou 
Pitágoras deve ser descartada como totalmente ahistórica. A 
Tales, por exemplo, é creditada a descoberta que a área de um 
círculo é dividida em duas partes iguais pelo diâmetro. Esta 
estória claramente reflete a atitude de um período muito mais 
avançado quando se tornou claro que fatos desse tipo 
requerem uma prova antes de poderem ser utilizados por um 
teorema subsequente. Para os matemáticos posteriores, 
pareceu natural assumir que os teoremas que tinham de ser 
estabelecidos primeiro sobre fundamentos lógicos, deveriam 
também vir primeiro cronologicamente. Na verdade, os 
historiadores gregos agiam exatamente do mesmo modo que 
os historiadores modernos quando nenhuma fonte material 
está disponível, eles restauram a seqüência de eventos de 
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acordo com os requerimentos da teoria de seu próprio tempo. 
Nós sabemos hoje que todo conhecimento matemático factual 
que é atribuído para os primeiros filósofos gregos, era 
conhecido muitos séculos antes, mesmo que sem o 
acompanhamento de evidências de qualquer método formal 
que os matemáticos do século quatro teriam chamado uma 
prova. Para nós, não existe nada a fazer, mas admitir que nós 
não temos nenhuma idéia do papel que os heróis tradicionais 
da ciência grega tiveram. Me parece característico, no entanto, 
que Arquitas de Tarentum pode fazer a afirmação que não a 
geometria, mas apenas a aritmética, poderia oferecer provas 
satisfatórias. Se esta era a opinião de um importante 
matemático da geração precedente ao nascimento do método 
axiomático, então, é certamente óbvio que a matemática grega 
inicial não pode ter sido muito diferente do tipo Herônico 
Diofantino.”

  

Tales é identificado como o primeiro matemático verdadeiro ou originador da 

geometria dedutiva, pelo fato de ser a ele atribuído, uma espécie de demonstração 

do teorema - o ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo reto -, que teria sido 

aprendido em suas viagens à Babilônia. (Boyer, 1974, p. 34). 

“Esse fato, ou lenda, foi ornamentado acrescentando-se a esse 
teorema, quatro outros, que se dizia, haviam sido provados por 
Tales. 
1. Um círculo é bissectado por um diâmetro. 
2. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais .
3. Os pares de ângulos opostos formados por duas retas que 
se cortam são iguais. 
4. Se dois triângulos são tais que dois ângulos e um lado de 
um são iguais respectivamente a dois ângulos e um lado de 
outro, então os triângulos são congruentes.” 

Boyer (1974, p. 35), assim como Neugebauer (1969, p. 148) em citação anterior, 

põem em dúvida a atribuição desse feito a Tales. Ressaltam, no entanto, que a 

tradição é persistente e a evidência que mais se aproxima é uma menção de 1000 

anos depois de Tales, por Eudemo de Rodes e que foi resgatada por Proclus no 

século V d.C. As outras referências são de caráter prático, como destaca Boyer 

(1974, p.35): 



 

137

“Há outras referências a Tales em fontes antigas, mas quase 
todas, descrevem suas atividades mais práticas. Diógenes 
Laertius, seguido por Plínio e Plutarco, relata que ele mediu a 
altura das pirâmides do Egito observando os comprimentos das 
sombras no momento em que a sombra de um bastão vertical é 
igual à sua altura. Heródoto, o historiador, conta a estória do 
eclipse solar [em 585 a.C.]; o filósofo Aristóteles relata que 
Tales fez fortuna monopolizando as prensas de azeite num ano 
em que a colheita de azeitonas prometia ser abundante. Outras 
lendas ainda descrevem Tales como mercador de sal, defensor 
do celibato ou estadista de visão. Tais referências, no entanto, 
não trazem mais provas relativas à importante questão de 
saber se Tales arranjou de fato, ou não, um certo número de 
teoremas geométricos numa seqüência dedutiva. A estória de 
que calculou a distância de um navio no mar por 
proporcionalidade de lados de triângulos semelhantes é 
inconclusiva, pois os princípios que regem tal cálculo eram 
conhecidos há tempos no Egito e na Mesopotâmia. Tais 
estórias não provam a conjetura ousada de Tales ter criado a 
geometria demonstrativa; mas, de qualquer forma, Tales é o 
primeiro homem da história a quem foram atribuídas 
descobertas matemáticas específicas. Sabemos agora que 
uma grande massa de material matemático era familiar aos 
babilônios, um milênio antes do tempo de Tales; no entanto, 
era aceito entre os gregos que Tales tinha feito progressos 
definidos. Parece razoável supor, à luz das afirmações de 
Proclus, que Tales deu uma contribuição à organização 
racional do assunto. Que foram os gregos que acrescentaram à 
geometria o elemento novo da estrutura lógica é quase 
universalmente admitido hoje, mas permaneceu a grande 
questão de saber se esse passo crucial foi dado por Tales ou 
por outros mais tarde - talvez até dois séculos mais tarde. 
Quanto a esse ponto não se pode fazer um juízo definitivo sem 
que apareça nova evidência sobre o desenvolvimento da 
matemática grega.”

Enquanto se reconhece Tales como um negociante, Pitágoras é visto como um 

profeta e místico, cuja semelhança com Tales é atribuída ao fato de ter viajado pelo 

Egito e Babilônia - e possivelmente pela Índia. Boyer (1974, p. 36) sugere que, dada 

a obscuridade que envolve a vida e obra de Pitágoras, seria melhor abordar as 

contribuições dos pitagóricos. 
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“No Egito e na Mesopotâmia os elementos de aritmética e 
geometria eram essencialmente exercícios de aplicação de 
processos numéricos a problemas específicos, fossem eles 
referentes a cerveja ou pirâmides ou herança de terras. Havia 
pouco de estrutura intelectual e talvez nada que se parecesse 
com uma discussão filosófica de princípios. Presume-se, em 
geral, que Tales deu um passo nessa direção, embora a 
tradição apoie a opinião de Eudemo e Proclus de que a nova 
ênfase na matemática se deve principalmente aos pitagóricos. 
Para eles, a matemática se relacionava mais com o amor à 
sabedoria do que com as exigências da vida prática; e essa foi 
sua tendência a partir daí.”

Assim, a transição da matemática (geometria e álgebra) como uma disciplina 

intelectual além de uma técnica, é atribuída aos pitagóricos, dado que 

“Se a tradição merece confiança, os pitagóricos não só fizeram 
da aritmética um ramo da filosofia; parecem ter feito dela uma 
base para a unificação de todos os aspectos do mundo que os 
rodeava. Por meio de configurações de pontos, ou unidades 
sem extensão, associavam números com extensão 
geométrica.” (Boyer, 1974, p. 39).

Os números exerciam uma grande influência nos pitagóricos, que buscavam neles a 

sua filosofia e modo de viver. O número dez (tetractys- de forma triangular) era 

considerado sagrado por representar o número do universo e a soma de todas as 

dimensões geométricas. Assim, um ponto gera as dimensões, dois pontos 

determinam uma reta de dimensão um, três pontos não alinhados determinam um 

triângulo com área de dimensão dois e quatro pontos não coplanares determinam 

um tetraedro com volume de dimensão três. A soma dos números que representa 

todas as dimensões era o número dez. Com relação a esta simbologia associada 

aos números, Boyer (1974, p. 39) faz o seguinte comentário: “É um tributo à 

abstração da matemática pitagórica que a veneração do número dez, 

evidentemente, não era ditada pela anatomia da mão ou pé humano.” 
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Boyer (1974) destaca a preocupação dos pitagóricos com os números figurativos, ao 

demonstrarem ser possível ter triângulos de número maior de três pontos, como 

seis, dez, quinze pontos e eram chamados triangulares. O desenho triangular (fig. 

12) para o número dez, o tetractys, competia com o pentágono (fig. 13) para os 

pitagóricos. 

   
   fig. 12       fig. 13

Boyer (1974, p. 39) destaca que a noção de esfericidade da Terra é freqüentemente 

atribuída aos pitagóricos, apesar de não se saber se por observação ou por 

imaginação. Um dos pitagóricos a quem se atribui grande parte destes estudos é 

Filolaus (morreu em 390 a.C. aproximadamente). Ele postulou que no centro do 

universo havia um fogo central em torno do qual a Terra e os sete planetas 

(incluindo sol e lua) giravam uniformemente. O décimo corpo era uma ‘contraterra’ 

colinear com a Terra em sua revolução diária em torno do fogo central. O sol dava 

uma volta em torno do fogo e as estrelas fixas eram estacionárias. A Terra 

conservava sempre a mesma face não habitada voltada para o fogo central, por isso 

o fogo e a contraterra jamais eram vistos. O espaço e o tempo eram pensados como 

consistindo de pontos e instantes. 

A partir de Tales e de Pitágoras, os teóricos passam a ressaltar a distinção entre 

duas tendências na abordagem da geometria e da matemática grega. Uma era 

identificada logística e a outra, aritmética.  
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“Os antigos gregos separavam seu trabalho de números 
racionais em logística e aritmética. A logística envolvia as 
técnicas de cálculos numéricos como os praticados nos 
negócios, comércio e as ciências, particularmente a 
astronomia. A aritmética, nossa mais alta aritmética ou teoria 
dos números, era relacionada com as propriedades dos 
números como tais.” (Bell, 1945, p. 49). 

“A visão dos pitagóricos parece ter sido tão completamente 
abstrata e filosófica que detalhes técnicos de computação não 
tinham importância nenhuma para eles. Tais técnicas eram 
relegadas a uma disciplina à parte, chamada logística. Essa 
tratava da enumeração das coisas, em vez da essência e 
propriedades do número em si, questões que pertenciam à 
aritmética. Isto é, os gregos antigos fizeram uma distinção clara 
entre simples cálculo de um lado e o que hoje se chama teoria 
dos números de outro.” (Boyer, 1974, p. 45). 

De acordo com Bell (1945, p. 49) e Boyer (1974, p. 45 e 64) esta distinção, existente 

na matemática grega, também era feita por Platão33.  

2.5.5.2. 2.5.5.2. 2.5.5.2. 2.5.5.2. Anaxágoras, Hipócrates e Hípias.Anaxágoras, Hipócrates e Hípias.Anaxágoras, Hipócrates e Hípias.Anaxágoras, Hipócrates e Hípias. 

Na segunda metade do século V. a.C., Atenas vivia em um clima de prosperidade 

aguçando a atmosfera intelectual atraindo vários estudiosos de toda a Grécia. Nessa 

época, destacam-se homens como Anaxágoras de Clazomene (morreu em 428 

a.C.), Hipócrates de Chios (viveu em 430 a.C.), Hípias de Elis (nasceu em 460 a.C.). 

A natureza da contribuição destes estudiosos é indicada como “mais digna de 

confiança”.34  

                                               
33 Ver comentário e citação na p. 156, deste capítulo. 
34 Boyer, 1974, p. 48. 
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Os teóricos apontam três problemas fundamentais ou clássicos que emergiram 

nesse período: a quadratura do círculo, a duplicação do cubo e a trissecção do 

ângulo. O primeiro problema, é atribuído originalmente a Anaxágoras.  

“Aqui temos a primeira menção de um problema que iria 
fascinar os matemáticos por mais de 2000 anos. Não há outros 
detalhes quanto à natureza do problema ou às regras que o 
condicionam. Mais tarde ficou entendido que o quadrado 
procurado de área exatamente igual à do círculo, deveria ser 
construído só com régua e compasso. Aqui vemos um tipo de 
matemática muito diferente da dos egípcios e babilônios. Não 
se trata de aplicação prática de uma ciência de números a um 
aspecto da experiência comum, mas de uma questão teórica 
envolvendo uma distinção clara entre bom grau de 
aproximação e exatidão de pensamento. O problema 
matemático de Anaxágoras atacou era de tão pouco interesse 
para um tecnologista quanto os que ele levantou em relação à 
estrutura da matéria. No mundo grego a matemática era 
aparentada mais de perto à filosofia que a negócios práticos, e 
esse parentesco permaneceu até hoje.” (Boyer, 1974, p. 48). 

Posteriormente, Hipócrates de Chios35 tratou da quadratura de lunas36, elaborando o 

seguinte teorema: Segmentos de círculo semelhantes estão na mesma razão que os 

quadrados de suas bases. A prova deste teorema era dada mostrando que as áreas 

dos círculos estão entre si como os quadrados dos diâmetros. De acordo com Boyer 

(1974, p. 49-50), este parece ser o mais antigo teorema sobre mensuração 

curvilínea do mundo grego, apesar de “uma demonstração rigorosa parecer 

improvável nessa época (430 a.C).” Foi a partir desse teorema que Hipócrates 

deduziu “a primeira quadratura rigorosa de uma área curvilínea, da história da 

matemática”: 

“Começou com um semicírculo circunscrito a um triângulo 
isósceles retângulo e sobre a base (hipotenusa) construiu um 
segmento semelhante aos segmentos circulares sobre os lados 
do triângulo (fig.14). Como os segmentos estão entre si como 

                                               
35 Boyer (1974, p. 48) recorre à Aristóteles para se referir a Hipócrates como sendo um 

mercador que, menos astuto que Tales, havia perdido seu dinheiro em Bizâncio por fraude, 
ou teria sido atacado por piratas, incidente este que nunca foi lamentado por ele. 
36 A luna é uma figura limitada por dois arcos circulares de raios diferentes. 
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os quadrados de suas bases, resulta, usando o teorema de 
Pitágoras para o triângulo retângulo, que a soma dos dois 
segmentos circulares menores é igual ao segmento maior. 
Portanto, a diferença entre o semicírculo sobre AC e o 
segmento ADCE é igual ao triângulo ABC. Logo a luna ABCD é 
exatamente igual ao triângulo ABC; como o triângulo ABC é 
igual ao quadrado sobre a metade de AC, conseguiu-se a 
quadratura da luna.”  

        B 

    D 
     

       A  E      C 
    fig. 14

Com relação às quadraturas de Hipócrates, Boyer (1974, p. 50) ressalta que elas  

“... são significativas não tanto como tentativas de quadrar o 
círculo mas como indicações do nível da matemática da época; 
mostram que os matemáticos atenienses eram hábeis no tratar 
transformações de áreas e proporções. Em particular, 
evidentemente não havia dificuldade em converter um 
retângulo de lados a e b nun quadrado. Isso exige achar a 
média proporcional, ou geométrica, entre a e b. Isto é, se a:x = 
x:b, os geômetras de então construíam facilmente x. Era 
natural, pois, que tentassem generalizar a questão inserindo 
dois meios entre duas grandezas dadas a e b. Isto é, dados 
dois segmentos a e b, esperavam construir dois outros x e y 
tais que a : x = x : y = y : b. Diz-se que Hipócrates percebeu 
que esse problema contém o da duplicação do cubo; pois se 
b=2a, as proporções, por eliminação de y, levam à conclusão 
que x3 = 2a3.”

O segundo problema, como relata Boyer (1974, p. 48), originou-se, talvez, a partir da 

peste que atingiu Atenas, em 427 a.C., matando cerca de um quarto da sua 

população, inclusive Péricles, causando grande impressão aos estudiosos. Ainda 

mais pelo relato de que  

“Diz-se que uma delegação fora enviada ao oráculo de Apolo 
em Delos para perguntar como a peste poderia ser combatida e 
que o oráculo respondeu que o altar de Apolo, cúbico, deveria 
ser duplicado. Os atenienses, ao que se diz, obedientemente 
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dobraram as dimensões do altar, mas isto não adiantou para 
afastar a peste. É claro, o altar tivera seu volume multiplicado 
por oito e não por dois. Essa, diz a lenda, era a origem do 
problema da ‘duplicação do cubo’, que a partir daí foi 
geralmente designado como ‘problema deliano’ - dada a aresta 
de um cubo, construir só com régua e compasso a aresta de 
um segundo cubo tendo o dobro do volume do primeiro.” 

Conforme explica Boyer (1974, p. 53), entre vários outros trabalhos atribuídos a 

Arquitas, este problema parece ter sido alvo principal de suas preocupações. Tanto 

que termina por apresentar uma solução. 

“Seja a a aresta do cubo a ser duplicado, e seja (a, 0,0) o 
centro de três círculos mutuamente ortogonais de raio a e cada 
um situado num plano perpendicular a um eixo coordenado. 
Sobre o círculo perpendicular ao eixo 0x construa-se um cone 
circular com vértice (0,0,0); sobre o círculo no plano xy 
construa-se um cilindro circular reto; seja o círculo no plano xz 
girado em torno do eixo 0z para gerar um toro. As equações 
dessas três superfícies são, respectivamente, x2 = y2 + z2 e 2ax 
= x2 + y2 e  
(x2 + y2 + z2 )2=4a2 (x2 + y2). Essas três superfícies se 
encontram num ponto cuja coordenada x é a 23 , portanto, 
fornece a aresta do cubo que se queria.”  

Segundo Boyer (1974, 51), o terceiro problema consistia do seguinte: dado um 

ângulo arbitrário, construir, por meio de réguas e compasso, apenas o ângulo igual a 

um terço do ângulo dado. O estudo mais aprofundado deste problema é atribuído à 

Hípias, através da curva conhecida depois como trissetriz ou quadratriz de Hípias. 

“Essa é traçada assim: no quadrado ABCD (fig. 15 ) seja o lado 
AB deslocado para baixo uniformemente a partir de sua 
posição presente até coincidir com DC, e suponhamos que 
esse movimento leve exatamente o mesmo tempo que o lado 
DA leva para girar em sentido horário de sua posição presente 
até coincidir com DC. Se as posições dos dois segmentos são 
dadas em um instante fixado qualquer por A’B’ e DA’’ 
respectivamente, e se P é o ponto de intersecção de A’B’ e 
DA’’, o lugar descrito por P durante esses movimentos será a 
trissetriz de Hípias - a curva APQ na figura. Dada essa curva, 
faz-se a trissecção de um ângulo com facilidade. Por exemplo, 
se PCD é o ângulo a ser trissectado, simplesmente 
trissectamos os segmentos B’ C e A’D, com os pontos, R, S, T 
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e U. Se as retas TR e US cortam a trissetriz em V e W 
respectivamente, as retas VD e WD, pela propriedade da 
trissetriz, dividirão o ângulo em três partes iguais. 
 A curva de Hípias é geralmente chamada de quadratriz 
pois pode ser usada para quadrar o círculo. Se Hípias sabia ou 
não dessa aplicação não pode ser decidido agora. Foi 
conjeturado que Hípias sabia desse método de quadratura mas 
não podia prová-lo.”

            A       B 

           A’’ 

       A’   P      B’ 

        T          V         R 

        U   W      S 

        D       Q    C 
       fig. 15

Com estes problemas, Boyer (1974, p. 57) destaca que, 

“Uma ‘álgebra geométrica’ toma o lugar da antiga ‘álgebra 
aritmética’, e nessa nova álgebra não podia haver somas de 
segmentos com áreas ou de áreas com volumes. De agora em 
diante devia haver estrita homogeneidade dos termos de uma 
equação e as formas normais mesopotâmicas, xy = A,x± y = b, 
deviam ser interpretadas geometricamente. A conclusão óbvia, 
a que o leitor pode chegar eliminando y, é que se deve 
construir sobre um segmento dado b um retângulo cuja altura 
desconhecida x deve ser tal que a área do retângulo, excede a 
área dada A pelo quadrado x2 ou (no caso do sinal menos) é 
inferior a A pelo quadrado x2. (fig. 16). 

         b       b  

 A       x     A  x 

       x     x 
    fig. 16

Dessa forma, os gregos construíram a solução de equações 
quadráticas pelo processo conhecido como ‘a aplicação de 
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áreas’, uma parte da álgebra geométrica completamente 
estudada em Os Elementos de Euclides.”  

2.5.5.3. 2.5.5.3. 2.5.5.3. 2.5.5.3. PlatãoPlatãoPlatãoPlatão    

De acordo com os teóricos, Platão insistia em destacar que a importância da 

Geometria não se devia por ela ter um fim prático, mas por ser estudada como 

contribuindo para a vida ideal aspirada por um filósofo. Para Platão, o raciocínio 

usado na geometria não se refere às figuras visíveis desenhadas, mas às idéias 

absolutas que elas representam. Por exemplo, para o quadrado importava a 

quadratura, no triângulo, a triangulação e no círculo, a sua esfericidade. 

Boyer (1974, p. 64) sugere que talvez devamos a Platão a distinção clara entre 

aritmética (a teoria dos números) e logística (a técnica de computação). Essa última 

seria adequada para negociantes e guerreiros, para poderem saber a arte dos 

números e disporem suas tropas. A primeira, a aritmética, deveria ser conhecida 

pelo filósofo posto que este deveria subir ‘acima do mar das mudanças e captar o 

verdadeiro ser’. A aritmética teria assim, para Platão, “um efeito muito grande de 

elevar a mente, compelindo-a a raciocinar sobre o número abstrato”37. Na República, 

Platão destaca um número que chama de “senhor de melhores e piores 

nascimentos” - este número seria 604 = 12 960 000 que, segundo Boyer (1974, p. 

64), era um número importante na numerologia babilônica e que pode ter chegado a 

Platão via os pitagóricos.  

                                               
37 In. Boyer, 1974, p. 64. 
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Boyer (1974, p. 64) também sugere, que na geometria, Platão defendia a causa da 

matemática pura contra a visão materialista do artesão ou técnico. Parece que o uso 

de aparatos mecânicos em geometria causava indignação à Platão.  

“Aparentemente Platão considerava tal uso ‘pura e simples 
corrupção e aniquilação do que há de bom na geometria, que 
assim dava vergonhosamente as costas aos objetos 
desmaterializados da inteligência pura’. Platão, 
consequentemente, pode ter sido o grande responsável pela 
restrição, que prevalecia nas construções geométricas gregas, 
às que podem ser efetuadas só com régua e compasso. A 
razão dessa limitação provavelmente não foi a simplicidade dos 
instrumentos usados na construção de retas e círculos, mas 
antes, à simetria das configurações. Qualquer dos infinitos 
diâmetros de um círculo é um eixo de simetria da figura; 
qualquer ponto de uma reta pode ser considerado um centro de 
simetria, assim como qualquer reta perpendicular a uma reta 
dada é uma reta em relação à qual a reta dada é simétrica. A 
filosofia platônica, com sua apostatização de idéias, 
naturalmente acharia um papel privilegiado para a reta e o 
círculo entre as figuras geométricas.” 

A concepção esférica do universo foi um grande passo no pensamento geométrico 

grego; o novo espaço não era mais mítico, mas um espaço de tipo geométrico, 

definido por relações de distâncias e de posições, um espaço que permitia 

fundamentar a estabilidade da Terra na definição geométrica do centro em suas 

relações com a circunferência, como é proposto, por exemplo, no modelo de 

Anaximandro. Desta forma, as relações espaciais passam a ter um caráter reversível 

e as direções de espaço não têm valor absoluto. Assim, a estrutura do espaço, no 

centro do qual domina a Terra é de tipo verdadeiramente matemático. O círculo 

representava, para os gregos, a forma da perfeição e da beleza. O movimento dos 

astros e dos homens era circunscrito no modelo de circularidade. 

O modelo platônico da cidade ideal, conforme as exigências de um espaço social 

homogêneo, é descrito de modo que a cidade das leis admitiria a partilha das terras 
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e das casas em lugar da exploração comum da terra. Cada cidadão seria 

beneficiado com um determinado lote, que seria um bem da cidade e a ordem de 

divisão fixada na origem deveria permanecer sempre imóvel.  

Assim, seu modelo segue a seguinte ordem: (a) inicialmente estabelecia um centro, 

denominado de acrópole; (b) o território seria organizado em círculo que se estendia 

ao redor da acrópole; (c) toda a terra seria dividida em 12 porções - correspondente 

às doze tribos, de modo que cada parte seria equivalente às outras do ponto de vista 

do rendimento; (d) Assim, seriam distribuídos 5.040 lotes pelos 5.040 lares que 

compunham a polis; (e) cada lote seria, no entanto, dividido em duas partes, uma 

próxima da cidade, outra nas zonas periféricas, em direção às fronteiras; (f) como 

não seria possível dispor de todos os meio-lotes em um mesmo círculo, utilizaria-se 

o seguinte procedimento: quem possuísse um meio-lote imediatamente próximo à 

cidade teria como meio-lote complementar um terreno diretamente próximo da 

fronteira e assim por diante. Dessa forma, cada lar seria ligado a um lote de terra 

que, na média de seus dois componentes, achar-se-ia exatamente à mesma 

distância do centro que todos os outros. 

É reconhecido, na geometria grega, a importância da existência de um ponto central, 

a partir do qual se distribuiriam linhas retas em um plano também reto. Isto 

justificaria o fato dos conceitos básicos ou elementares, na geometria grega serem o 

ponto, a reta e o plano, definidos na geometria euclidiana.  
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Greenberg (1974, p. 7) acredita que Euclides tenha sido discípulo da escola 

Platônica; Bell (1945, p. 73), no entanto, aceita esta possibilidade, mas acha ser 

improvável. Segundo ele,  

“Pode ser lamentável, mas parece ser verdadeiro, que 
matemáticos criativos deram pouca atenção aos filósofos cuja 
educação matemática não fora além de vocabulário elementar.”

Neste contexto, o mais antigo manual de geometria, no sentido grego da palavra, é o 

de Euclides de Alexandria (300 a.C.). 

 

2.5.5.4. Euclides2.5.5.4. Euclides2.5.5.4. Euclides2.5.5.4. Euclides

Greenberg (1974, p. 7-8) ressalta que Euclides produziu o tratamento definitivo da 

geometria grega e teoria dos números nos treze volumes dos Elementos. E mais,  

“Sua abordagem para a geometria tem dominado o ensino 
desta matéria por 2 milhões de anos. Ainda mais que o método 
axiomático usado por Euclides é o protótipo para tudo que nós 
agora chamamos de ‘matemática pura’. É pura no sentido de 
‘pensamento puro’. Nenhum experimento físico precisa ser feito 
para verificar que as afirmações são corretas - apenas o 
raciocínio nas demonstrações necessitam ser checados. (...) 
Os Elementos de Euclides são puros também no sentido do 
trabalho não incluir nenhuma aplicação prática.”

No entanto, com relação às definições dadas por Euclides no livro I dos Elementos, 

Boyer (1974, p. 77) faz o seguinte comentário: 

“Não há introdução ou preâmbulo, e o primeiro livro começa 
abruptamente com uma lista de vinte e três definições. A 
deficiência, aqui, é que algumas definições não definem, pois 
não há um conjunto prévio de elementos não-definidos em 
termos dos quais os outros sejam definidos. Assim, dizer como 
Euclides, que ‘um ponto é o que não tem parte’, ou que ‘uma 
reta é comprimento sem largura’, ou que ‘uma superfície é o 
que tem apenas comprimento e largura’ não é definir esses 
entes, pois uma definição deve ser expressa em termos de 
coisas precedentes que são melhor conhecidas que as coisas 
definidas. Também se pode facilmente fazer objeções, por 
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razão de circularidade lógica, a outras assim chamadas 
‘definições’ de Euclides tais como ‘As extremidades de uma 
reta são pontos’, ou ‘Uma linha reta é uma linha que jaz 
igualmente com os pontos sobre ela’, ou ‘As extremidades de 
uma superfície são linhas’, todas as quais podem ser devidas à 
Platão. A definição de Euclides de um ângulo plano como ‘a 
inclinação uma com relação a outra de duas retas de um plano 
que se encontram e não jazem sobre uma mesma reta’ é 
defeituosa porque ‘inclinação’ não foi previamente definida, 
nem é melhor conhecida que a palavra ‘ângulo’.”

A geometria euclidiana é desenvolvida a partir de postulados e noções comuns 

(axiomas) e, neste sentido, recorre-se a Aristóteles para estabelecer a distinção 

entre estes dois conceitos. As noções comuns seriam verdades comuns a todos os 

estudos e deveriam ser convincentes por eles mesmos, já os postulados seriam 

menos óbvios e não pressuporiam convencimento, pois estaria se referindo apenas 

ao assunto em discussão. Segundo Boyer (1974, p. 77) não se sabe se Euclides 

adotava tal distinção.  

Greenberg (1974, p. 9) sugere que a descoberta monumental de Euclides foi 

selecionar postulados e afirmações simples que não precisavam de maiores 

justificações e ter, delas deduzido, outras 465 proposições, “muitas complicadas e 

nem sempre intuitivamente óbvias, que continham todo o conhecimento geométrico 

de seu tempo”. O trabalho desenvolvido por Euclides é demonstrado por Greenberg 

(1974, p. 10) como atendendo aos requerimentos do método axiomático. Ainda mais 

porque Euclides procurou definir todos os termos geométricos, partindo de termos 

indefiníveis (termos para os quais não é preciso uma definição, o termo se define por 

ele mesmo e do qual os outros termos dão derivados). 

“Ele definiu uma ‘linha reta’ para ser ‘aquilo que repousa 
igualmente com os pontos sobre ela mesma’. Esta definição 
não é muito útil; para entendê-la você já deve ter a imagem de 
uma linha. Assim, é melhor tomar linha como um termo 
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indefinível. Similarmente, Euclides definiu um ‘ponto’ como 
‘aquilo que não tem parte’ - novamente, não muito informativo. 
Assim nós também teríamos que aceitar ‘ponto’ como um termo 
indefinível. Aqui estão os cinco termos geométricos indefiníveis 
que são as bases para a definição de todos os outros termos 
geométricos na geometria euclidiana plana: 

    � ponto 
� linha 
� repousar sobre (como ‘dois pontos repousam  

  sobre uma única linha’) 
� entre (como em ‘o ponto C está entre os pontos 

  A e B’) 
� congruente 

Para a geometria sólida nós teríamos que introduzir mais um 
termo geométrico indefinível, ‘plano’, e estender a relação 
‘repousa sobre’ para permitir pontos e linhas repousarem sobre 
o plano. (...) Assim, definimos o plano para ser o conjunto de 
todos os pontos e linhas, que repousam sobre ele [o plano]”. 

A geometria euclidiana é destacada, por operar com segmentos de linha, polígonos, 

círculos e sólidos, sem usar palavras como comprimento, áreas ou volumes com 

propósitos de mensuração de terra, como tradicionalmente estes conceitos eram 

tratados. Não se falava de medir a área de um pedaço de terra para plantio ou para 

construção de altares ou mesmo para construção de edificações. Os conceitos de 

área e volume eram agora tratados por Euclides, de acordo com a análise dos 

teóricos, com um grau de abstração em que a referência é a figura mesma e as 

relações com as outras, a partir de suas propriedades e conceitos intrínsecos. É 

unanimemente destacado que Euclides não dava ênfase aos aspectos práticos 

relacionados à geometria.  

As medidas de área são apresentadas, principalmente, no Livro VI, que segundo 

Boyer (1974), é o último dos livros que tratam da geometria plana elementar. Nos 

seis primeiros livros, Euclides faz uma sistematização da geometria legada pelos 

pitagóricos, por Hipócrates, por Eudoxo e por outros anteriores a ele. No Livro VI, é 
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apresentada uma generalização do método de aplicação de áreas. De um modo 

geral, as medidas de área são também trabalhadas nos outros livros dos Elementos, 

como nos Livros I e V, sobre área dos triângulos (teorema de Pitágoras), nos Livros 

IV e V, sobre área dos círculos, no livro XII, sobre medidas das figuras. 

Para a apresentação de alguns axiomas, proposições e teoremas euclidianas 

referentes a medida de área, recorremos a Barbosa (1985, p. 173-182), quando trata 

da noção de área.  

� Axioma VI.3 - Regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais 

� Axioma VI.4 - Se ABCD é um retângulo então sua área é dada pelo produto: AB.CD. 

� Proposição 10.1 - A área de um paralelogramo é o produto do comprimento de um de  seus 

lados pelo comprimento da altura relativa a este lado. 

� Proposição 10.2 - A área de um triângulo é a metade do produto do comprimento de 
 qualquer de seus lados pela altura relativa a este lado. 

� Proposição 10.3 - A área de um trapézio é a metade do produto do comprimento de sua 
 altura pela soma dos comprimentos de suas bases. 

� Proposição 10.4 - A área de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência 
 de raio R é ½ R2n. sen(360º /n)
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� Teorema 10.5 - A área de uma região limitada por um círculo é igual a metade do produto 
 do raio pelo comprimento do círculo. 

2.5.5.5. Heron2.5.5.5. Heron2.5.5.5. Heron2.5.5.5. Heron    

Boyer (1974) destaca que a palavra geometria significa originalmente medida de 

terra, mas a geometria clássica de Euclides estaria longe da mensuração de terras. 

Ressalta também, que Heron, por outro lado, demonstra que nem toda a matemática 

grega era do tipo clássico. Dado o fato de Heron utilizar-se da geometria para o 

cálculo de áreas e volumes, resgatando os cálculos pré-helênicos, leva os teóricos 

como Boyer (1974) e van der Waerden (1963), a afirmarem que, com ele, a 

geometria grega entra em decadência, não só por não produzir nada novo, como 

também por utilizar-se da logística ao invés da aritmética para a atividade 

geométrica. A crença dos teóricos é de que a logística, ou seja, a aplicação prática 

na mensuração não tem relevância para a geometria, uma vez que não gera 

progresso, não só para o raciocínio humano e para a abstração, como também para 

a sociedade. Para Boyer (1974, p.126-127), 

“... os livros de Heron parecem notas tomadas por um 
estudante no equivalente de um instituto de tecnologia em 
Alexandria. Afirmam alguns que a matemática se desenvolve 
melhor quando em contato estreito com o mundo do trabalho; 
mas o período que estivemos considerando [o período de 
Heron] fornecia um argumento para a tese oposta. A perda de 
vigor na religião e na filosofia, que levou os gregos a buscar 
cultos e misticismo, foi acompanhada na matemática por um 
movimento voltado às aplicações que durou mais de três 
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séculos. (...) É verdade que durante esses três séculos se 
desenvolveu a trigonometria, mas esse tópico era então, na 
melhor das hipóteses, uma aplicação à mensuração da 
geometria elementar que satisfazia às necessidades da 
astronomia, não parte da matemática pura. Além disso, não é 
sequer claro se houve ou não qualquer progresso significativo 
na trigonometria de Ptolomeu em 150 d. C., relativamente à de 
Hiparco, em 150 a. C. - ou mesmo talvez à de Apolônio e 
Arquimedes um século anterior. (...) talvez a tendência para as 
aplicações fosse resultado do declínio e não causa, mas de 
qualquer forma os dois foram concomitantes. Alguns [refere-se 
aqui a van der Waerden, 1963] atribuem o declínio às 
deficiências e dificuldades da álgebra geométrica, outros 
[refere-se a Bell, 1945] ao ar frio que vinha de Roma. De 
qualquer forma, o período em que a trigonometria e a 
mensuração adquiriram relevo foi caracterizado pela falta de 
progresso - se não real declínio; no entanto, foram 
precisamente esses aspectos da matemática grega que mais 
atraíram os hindus e os árabes que serviam de ponte para o 
mundo moderno.”

A geometria apresentada por Heron, no seu tratado Metrika, consiste na prescrição 

para computação de áreas (Livro I) e volumes (Livro II), usando livremente os 

resultados dos grandes geômetras gregos, como Arquimedes, por exemplo, 

elaborando mesmo algumas provas. É destacado que Heron, ao encontrar uma raiz 

quadrada irracional, aproximava-a para um número inteiro. Isto é justificado, pelos 

teóricos, posto que o objetivo de Heron era sempre calcular alguma coisa, tal como 

os babilônios e os egípcios.

Boyer (1974, p. 125) qualifica o tratado de Heron como se destinando melhor a 

“servir como manuais para o praticante”, pois não apresentava um bom método para 

ensinar matemática. Segundo ele,  

“O fosso que separava a geometria clássica da mensuração de 
Heron é ilustrado claramente por certos problemas enunciados 
e resolvidos por Heron em outras de suas obras, a Geométrica. 
Um problema pede o diâmetro, perímetro e área de um círculo, 
dada a soma dessas grandezas. O axioma de Eudoxo excluiria 
tal problema de consideração teórica, pois as três grandezas 
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não são de mesma dimensão, mas de um ponto de vista 
numérico não crítico, o problema faz sentido. Além disso, 
Heron não resolveu o problema em termos gerais mas, 
novamente se inspirando em métodos pré-helênicos, escolheu 
o caso específico em que a soma é 212; sua solução é como 
as receitas antigas, em que só os passos, sem razões, são 
dados. O diâmetro 14 é facilmente achado tomando o valor de 
Arquimedes para π e usando o método babilônico de completar 
o quadrado para resolver uma equação quadrática. Heron 
simplesmente dá as instruções lacônicas, “Multiplique 212 por 
154, some 841, extraia a raiz quadrada e subtraia 29, e divida 
por 11’. Esse não é o melhor método para ensinar matemática, 
mas os livros de Heron se destinavam a servir como manuais 
para o praticante”.

Neste seu tratado, Heron inicia calculando a área de um retângulo pela multiplicação 

dos comprimentos dos dois lados perpendiculares. 

“Suas provas são válidas apenas se os comprimentos são 
inteiros, mas depois ele aplica a mesma regra mesmo para 
lados irracionais. No lugar ele diz: Se AB e BC são os lados de 
um retângulo, a área será a raiz quadrada de AB2.BC2. 
Geometricamente, não pode formar um produto de dois 
quadrados: Euclides e Apolônio nunca fizeram tal coisa. Como 
todos os engenheiros e físicos, Heron supôs que todo 
segmento de linha tem um comprimento numérico definido.” 
(Autor desconhecido (?), p. 183). 

Segundo Boyer (1974), Heron é conhecido por sua fórmula para área do triângulo: K 

= s s a s b s c( )( )( )− − − , onde a, b, c são os lados e s é a metade da soma destes 

lados (o semiperímetro).  

A seguir, Heron calcula as áreas do quadrilátero, trapézio, polígonos e outros 

quadrângulos, por aproximação, através da fórmula: a b2
±  = a ±

b

a2

De acordo com os teóricos, essas fórmulas não são 
encontradas em nenhum tratado grego, mas eram conhecidas 
dos egípcios e dos babilônios. Neste sentido Boyer (1974, p. 
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125) destaca alguns spectos em que os cálculos desenvolvidos 
por Heron se aproximam daqueles dos babilônios. 
“Como na matemática pré-helênica, Heron não fazia distinção 
entre resultados que são exatos e os que são apenas 
aproximações. Para A5, por exemplo, Heron dá duas fórmulas 
5

3 s 5
2  e 12

7 s 5
2  - a primeira concordando com o valor encontrado 

numa tabela babilônica, mas nenhuma das duas sendo 
precisamente correta. Para o hexágono a razão dada por 
Heron de A6 para s 6

2  é 13/5, a babilônia é 2; 37,30; enquanto 
que o valor verdadeiro está entre os dois e é irracional, é claro. 
Nesses cálculos esperaríamos que Heron usasse tabelas 
trigonométricas como as que Hiparco tinha construído uns dois 
séculos antes, mas aparentemente a trigonometria era então 
mais a serva do astrônomo do que do homem prático.” 

Para o cálculo da área de um círculo, os teóricos sugerem que Heron se baseia em 

Arquimedes e utiliza para encontrar a área o cálculo 3 + 1/7 vezes o quadrado do raio 

e da circunferência como sendo 3 = 1/7 vezes o diâmetro.  

Para o cálculo dos volumes, desenvolvidos no Livro II, Heron dá os seguintes 

procedimentos: 

volume de um bloco retangular = multiplica o comprimento, altura e largura 
volume de um prisma ou cilindro = multiplica a área com a altura 
volume do cone ou pirâmide = é 1/3 do volume do cilindro ou prisma sob a mesma base 
  ou altura 
volume da pirâmide truncada = é medida como a diferença de duas pirâmides 
volume da esfera = 2/3 do volume de um cilindro circunscrito 
poliedros = são divididos em prismas ou pirâmides

As medidas apresentadas por Heron são repetidas, posteriormente, em Roma e 

durante a Idade Média, conforme destaca van der Waerden (1963, p. 278). 

“Os exemplos de Heron são repetidos interminavelmente na 
era romana e durante a Idade Média. A coleção chinesa mais 
antiga de problemas sobre proporções aplicadas parece um 
antigo texto babilônico, mas é quase impossível provar sua 
dependência ou traçar o caminho ao longo do qual eles foram 
transmitidos. E, além do mais, ele não foi muito importante.” 
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2.5.5.6. Motivação cosmológica

Segundo Dilke (1971), foi no período helenístico, de domínio de Alexandre, quando 

a Grécia vivia numa relativa paz, que os cientistas deram particular atenção à 

cosmologia. Com as conquistas de Alexandre, o conhecimento de países distantes 

aumentou; foi este tipo de conhecimento geográfico que foi utilizado pelos gregos 

para desenvolverem a medida da Terra. 

Uma das principais práticas de medida de área, relacionadas com a geodésia, foi a 

confecção de mapas por Eratóstenes de Cyrene (276 a 194 a.C.). Ele observou que 

em Syene (Aswan, Alto Egito) o sol do meio dia no verão solístico estava 

exatamente acima da cabeça, enquanto que em Alexandria, ele formava um ângulo 

com a vertical de 1/50 de 360°. Ele então afirma que: (a) o sol estava tão distante que 

alguém poderia considerar seus raios serem paralelos de algum modo sobre a Terra; 

(b) Syene estava na mesma longitude que Alexandria; (c) Syene era 5.000 stadios 

de Alexandria. Este resultado era uma circunferência de 50 x 5000 = 250,000 e, para 

torná-lo divisível por 60, Eratóstenes ajustou esta medida para 252,000 stadios. O 

stadio tinha aproximadamente, 39,690 Km. O stadio significa a distância que um 

homem pode percorrer em velocidade sem parar para descansar. 

2.5.5.7. Motivação topológica

Se por um lado, os teóricos apontam a geometria e a matemática grega 

desenvolvendo-se rumo a uma racionalização, onde a demonstração e a dedução se 

configuravam como máximas, por outro lado, desenvolvia-se uma geometria 

“prática” onde os problemas básicos eram tratados nos planejamentos das cidades, 

na distribuição de terras entre os cidadãos. Isto não significa que a geometria 
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“algébrica” e a geometria “prática” andavam separadas, pelo contrário, uma servia 

de base para outra. Ou seja, era a organização dos homens em cidades que 

sintetizava e sistematizava a forma de pensar geométrica dos gregos e vice-versa. 

Aqui não é mais considerada uma geometria e uma matemática baseadas em 

crenças ou tradições. 

A organização das cidades-Estado (polis) na Grécia foi de grande importância na 

mudança do pensamento geométrico.  

A formação das cidades, a ampliação dos domínios através das conquistas e, 

principalmente, a organização dos homens em cidades-Estado são os principais 

motivadores para o desenvolvimento de sistemas de medida de área, que 

consideram o espaço territorial dominado e o espaço regional ocupado pelas 

pessoas. A movimentação do campo para cidade é uma das características da 

Grécia, enquanto as medidas de território devido às conquistas, serão desenvolvidas 

mais fortemente em Roma, com os grandes Impérios. 

“Toda a vida cultural da Grécia desenvolveu-se estreitamente 
vinculada aos acontecimentos da polis. (...) A própria dimensão 
da cidade-Estado impunha, de saída, grande solidariedade 
entre seus habitantes, facilitando a ação coercitiva dos padrões 
de conduta; ao mesmo tempo, propiciava à polis o 
desenvolvimento de uma fisionomia particular, inconfundível, 
que era o orgulho e o patrimônio de seus cidadãos. O 
fenômeno geográfico e o político associavam-se de tal modo 
que, na língua grega, polis era, ao mesmo tempo, uma 
expressão política, designando tanto o lugar da cidade quanto 
a população submetida à mesma soberania. Compreende-se, 
assim, por que um grego antigo pensava em si mesmo antes 
de tudo como um cidadão ou como um “animal político”. 
(Pessanha, 1991, p. VII). 
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Neste sentido, as atividades práticas dos planejadores gregos eram dirigidas muito 

mais para o planejamento das cidades que para o campo38. A designação de 

arquiteto era utilizada para o planejador das cidades.  

O levantamento topográfico feito pelos gregos se fazia dentro de um sistema de 

quadrados ou retângulos para as cidades e apenas de retângulos para o campo. As 

pessoas que realizavam estas medidas eram chamadas de “geometres”, ou seja, 

medidores de terra. Horácio se intitula como um geometres, ou seja, um medidor de 

terra e mar e de infinitas partículas de areia. (Dilke, 1971). 

Hippodamo de Mileto é considerado um dos mais famosos planejadores em formas 

retangulares e quadradas, que marca a vontade de racionalizar o espaço urbano. O 

maior exemplo foi a reconstrução planejada de sua cidade. A diferença é que antes 

as cidades eram organizadas e fundadas utilizando os acidentes geográficos 

naturais como forma de proteção e barreira contra as invasões. Com Hippodamo, as 

cidades passaram a ser planejadas em uma área plana, partindo de um ponto 

central, denominado de Ágora. Ou seja, se antes as cidades eram um labirinto de 

ruas descendo desordenadamente as vertentes de uma colina, Hippodamo escolhe 

um espaço bem livre, traça as ruas com o cordel em ângulo reto, criando uma cidade 

em forma de tabuleiro de xadrez, inteiramente centrada na praça da Ágora. 

Com as cidades-Estado, e com a formação das Ágoras, o mundo antes pensado 

como um espaço mítico com degraus onde o rei está acima e abaixo dele toda uma 

                                               
38 De acordo com Heródoto, os gregos aprenderam geometria com egípcios. No entanto, 
Dilke(1971) destaca que as cidades-Estado tinham pouca extensão de terra arável plana e 

as cidades tendiam a serem fundadas em locais defensáveis que não eram fáceis de dividir 
em lotes regulares. O legado do Egito repousa mais na geometria, usada parcialmente no 
seu sentido literal de medida de terra (Terra-geodésia) e parcialmente no sentido Euclidiano. 
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hierarquia de estatutos sociais definidos em termos de dominação e de submissão. 

Ao situar a Terra no centro, não há mais dominação por nenhum poder, seja de 

ordem política, seja de ordem física.  

A Ágora marca o domínio das instituições políticas da cidade. Era um espaço circular 

e centrado (quem fala vai ao centro) onde se dava o debate das coisas públicas e 

era a este espaço que toda a cidade deveria confluir.  

2.5.5.7.1. Sistema de unidades

Dilke (1989, p. 26) refere-se às unidades de medidas utilizadas pelos gregos como 

sendo extremamente diversificadas, variando entre as cidades. Nas medidas de 

comprimento os extremos eram baseados em um pé (pous), variando de acordo com 

a região entre 27 e 35 cm. Duas medidas usadas na construção dos templos eram 

32.6-32.8 cm e 29.4-29.6 cm, posteriormente passou a ser similar ao pé romano 

normal (29,57cm). As outras medidas de comprimento eram:

4 daktyloi (largura dos dedos) = 1 palaste (palmo) 
3 palastai = 1 spithame (distância entre o polegar e o dedo 
  mínimo) 
4 palastai = 1 pé 
1 ½ pé = 1 cubit (antebraço) 
4 cubits = 1 orguia 
10 orguiai = 1 amma (corda) 
10 ammata = 1 stadion 
10 pés = 1 akaina, 10 akainai = 1 plethron, 6 plethra =  
  1 stadion 

Para as medidas de área, Dilke (1989, p. 26) apresenta as seguintes medidas: 

10.000 pés quadrados = 1 plethron (o plethron pode ser 
 também uma medida linear de 100 pés). 

Para capacidade e volume, os gregos tinham unidades para medidas líquidas e para 
medidas secas: 
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� Para medidas líquidas:  
6 kyathoi, cada de 0.04 ou 0.05 litros = 1 kotyle, 0,24 ou 0,27 litros 
2 kotylai = 1 xestes (0,48 ou 0,54lts) 
6 xestai = 1 khous (2,88 ou 3,24 lts) 
12 khoes = 1 metretes (medidor), 34,56 ou 38,88 lts. 

� Para medidas secas: 
6 kyathoi = 1 kotyle 
4 kotylai = 1 khoinix (0,96 ou 1,08 lts) 
8 khoinikes = 1 hekteus (7,68 ou 8,64 lts) 
6 hekteis = 1 medimmos (46,08 ou 51,84 lts). 
2.5.5.8. Crenças

Na geometria grega, a sua natureza teórica e científica é ressaltada como indicação 

do grau de cientificidade apresentado pela Grécia de Euclides. Tal conhecimento só 

foi superado muitos séculos depois, aproximadamente nos séculos XVII e XX, por 

Descartes e Hilbert. São também apontados alguns aspectos relacionados à 

mensuração e a estes, pouca cientificidade é atribuída. 

Dessa forma, no conjunto dos pressupostos e argumentos com os quais os teóricos 

descreveram e analisaram a geometria grega, destacaremos alguns que se 

configuram, para nós, como crenças por parte dos teóricos:  

1. Exatidão ou um bom grau de aproximação indica a natureza de um conhecimento 

científico. 

2. Existem problemas matemáticos que estão mais próximos da filosofia e que não 

têm interesse para negócios práticos ou para o tecnicista. 

3. A quadratura das lunas (Hipócrates de Chios) expressa a primeira mensuração 

curvilínea rigorosa da história (mensuração = quadratura). 

4. Ponto, reta, plano são conceitos primitivos a partir dos quais são gerados os 

outros conceitos geométricos. 
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5. A logística não tem relevância para a geometria e a ênfase na mensuração não 

gera progresso. 
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2.5.6. Roma (séculos II ao XIII d.C) 2.5.6. Roma (séculos II ao XIII d.C) 2.5.6. Roma (séculos II ao XIII d.C) 2.5.6. Roma (séculos II ao XIII d.C) ---- moti moti moti motivação prática: vação prática: vação prática: vação prática: 
topológicatopológicatopológicatopológica        

Ao descrever o declínio da matemática grega, durante o período do século II ao VI d. 

C., Boyer (1974, p. 126) refere-se a Heron e Ptolomeu como sendo gregos que 

viveram em um mundo dominado politicamente por Roma. De certa forma, ele 

associa o declínio da matemática grega às influências romanas. Segundo Boyer 

(1974, p. 129-130),  

“Durante toda a sua longa história, a Roma antiga pouco 
contribuiu para a ciência e a filosofia e menos ainda para a 
matemática. Tanto durante a república como durante o império, 
os romanos mostraram pouca inclinação para a investigação 
especulativa ou lógica. As artes plásticas como a medicina e a 
agricultura eram cultivadas com algum interesse, e a geografia 
descritiva era olhada favoravelmente. Projetos notáveis de 
engenharia e monumentos arquitetônicos se relacionavam com 
os aspectos mais simples da ciência, mas os construtores 
romanos se satisfaziam com técnicas práticas elementares que 
requeriam muito pouco conhecimento da grande massa de 
pensamento grego. Quão pouco os romanos conheciam a 
ciência pode ser avaliado pelo De Architectura de Vitruvius, 
escrito durante o período médio da Idade de Augusto e 
dedicada ao imperador. Num certo ponto o autor descreve o 
que lhe parecem ser as três maiores descobertas matemáticas: 
a incomensurabilidade do lado e diagonal do cubo; o triângulo 
retângulo de lados 3, 4, e 5; e o cálculo feito por Arquimedes 
da composição da coroa do rei. O autor Marcus Vitruvius Pollio, 
se interessava especialmente por instrumentos de agrimensura 
e problemas envolvendo medidas aproximadas. O perímetro de 
uma roda de diâmetro 4 pés é dado por Vitruvius como sendo 
12 ½ pés, o que dá a π o valor 3 1/8. Essa aproximação não é 
tão boa quanto a de Arquimedes, cuja obra Vitruvius 
provavelmente pouco conhecia, mas é de um grau de precisão 
aceitável para as aplicações romanas. Afirma-se às vezes que 
as obras notáveis de engenharia, como as pirâmides do Egito, 
e os aquedutos romanos, implicam um alto grau de realização 
matemática, mas a evidência histórica não apoia essa idéia. 
Assim como a matemática egípcia antiga era de nível inferior à 
babilônica do mesmo período, também a matemática romana 
era de nível muito inferior à da Grécia durante os mesmos 
anos. Faltava quase completamente aos romanos o interesse 
pela matemática, de modo que seus melhores esforços, como 
o de Vitruvius por exemplo, não se comparavam aos mais 
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fracos resultados surgidos na Grécia, exemplificados pela obra 
de Heron.”

Esta citação engloba todo o tratamento que Boyer (1974) e a maioria dos teóricos 

dão à matemática e geometria romanas. Traçar o desenvolvimento da matemática e 

da geometria significa ‘pular’ esse capítulo da história, isto é, não considerar a 

‘geometria aplicada’, tal como foi desenvolvida em Roma, como ‘contribuindo’ para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico. Assim, tal como o 

conhecimento produzido pelos egípcios, o conhecimento produzido pelos romanos 

não tinha caráter científico, pelo menos não no mesmo sentido que na Grécia. Isto é, 

a importância dada à geometria egípcia, deve-se ao fato de se encontrar nela 

vestígios primeiros de algumas proposições matemáticas desenvolvidas 

posteriormente pelos gregos. Mas como, estudar a geometria romana, para os 

teóricos, não tem qualquer significado que justifique um desenvolvimento posterior 

ao legado grego; a matemática e geometria romanas tinham, na verdade, valor bem 

menor que a dos egípcios, considerando todo conhecimento que já dispunham. A 

referência de desenvolvimento da geometria é tomada como sendo a Grécia; Roma 

é identificada como não tendo seguido a tradição do pensamento grego. Os teóricos 

remetem, assim, a história para os Árabes, aos quais atribuem um maior 

desenvolvimento dado o tratamento que deram aos números.  

Neste sentido, são poucas as referências à matemática romana. No entanto, alguns 

teóricos como Dilke (1971 e 1984) e Scullard (1985) reconhecem, em Roma, o 

desenvolvimento de uma geometria que, segundo eles, expressa o sentido literal da 

palavra geometria: medida de terra.  
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Em Roma, a geometria e a medida de área estão associadas às práticas de 

agrimensura que, segundo Usill (1898), é a arte de verificar através de medidas, a 

forma e o tamanho de qualquer porção de superfície da terra e representá-la, sob 

uma escala reduzida, de modo convencional que proporcione deixar tudo sob os 

olhos de uma só vez. 

Dilke (1989, p. 17) deixa claro que 

“O palavra geometria vem do uso da geometria em 
agrimensura e em geral denota ou medição ou geometria.”

Tanto Dilke (1971, 1984) como Scullard (1985) destacam o Corpus Agrimensorium 

como um documento importante na vida romana, através do qual é possível 

descrever a geometria romana. 

Estes dois elementos, a etimologia da palavra e o documento Corpus são 

importantes para tratar a geometria romana. O Corpus, é um livro texto destinado ao 

ensino e treinamento dos agrimensores, onde os mapas e planos seriam apenas 

desenhados com o propósito de ensinar e não de compor documentos oficiais. A 

principal indicação para essa atribuição da natureza do Corpus é dada, por Dilke 

(1971) e Scullard (1985, p. 92) não só pela aparência, mas também pelo uso da 

palavra “ut” (por exemplo) e a introdução do nome de pessoas famosas do passado. 

Outro aspecto, também destacado, é a vasta extensão territorial sob o domínio de 

Roma, propiciando a organização de grandes propriedades rurais, o que lhe confere 

a característica de uma nação de proprietários rurais. A organização em cidades 
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constituía-se, também, em um fator através do qual era possível dimensionar e 

destacar a geometria grega.  

2.5.6.1. Os mensuradores e seus instrumentos

Os mensuradores de terra eram denominados de agrimensores e eles não apenas 

mediam a terra, como também a distribuíam mediante um planejamento cuidadoso e 

acurado. Segundo Dilke (1971, p. 16) eles passavam por um treinamento específico 

no qual era obrigatória a aprendizagem da matemática, da cosmologia e da 

astronomia, da geometria de áreas, de orientação, de sinalização e de nivelamento, 

de conhecimento da lei da terra, bem como das técnicas de limitatio39, de loteamento 

de terras, de mapeamento e de registro. Assim, estariam aptos a medir distâncias e 

áreas, a orientar os levantamentos e a fazer qualquer cálculo requerido pelo governo 

ou autoridades locais para taxações ou outros propósitos.  

Nesta perspectiva, Dilke (1971, p. 51/52) sugere que  

“Um agrimensor romano tinha de aprender matemática de uma 
natureza prática para capacitá-los medir distâncias e áreas, 
para orientar suas medidas e para fazer os cálculos requeridos 
pelo governo ou autoridades locais para taxações ou outros 
propósitos. Mas uma vez que a medição de terras era vista 
como uma das ‘artes liberais’, eles podiam também dar 
instruções matemáticas de um tipo mais teórico.” 

A expansão do Império Romano, a fundação de colônias e o loteamento de terras 

para novos colonizadores constituía-se no trabalho oficial dos agrimensores. O 

levantamento topográfico das fronteiras era uma das suas atividades mais 

importantes. A confecção de mapas e plantas era um instrumento destacado na 

                                               
39 Limitatio ou centuriação é a medição de terra pela intersecção de limites (limes, no plural). Os 
teóricos preferem adotar a palavra centuriação, para evitar confusões com a palavra limitação e
limites, que tem um significado diferente. Será tratado posteriormente.  
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habilidade dos romanos em medirem e representarem porções de terra, seja na 

cidade ou no campo. O instrumento mais utilizado era o groma (o mesmo que na 

Grécia era denominado de gnomo). O groma era um instrumento com um tipo de 

cruz de madeira e ferro com prumos na sua extremidade. O groma era 

especialmente planejado para medir linhas e ângulos retos, de modo que era 

predominante, em Roma, as formas quadradas e retangulares, que denotavam, 

segundo Dilke (1971, p. 15), o quão prático e metódico era o povo romano. 

Eram utilizados ainda, outros instrumentos como o foot-rules (onde um pé romano 

era 29,57 cm), o compasso e o esquadro (set-squares). O uso do compasso era 

recomendado para todo limitatio que começasse longe da cidade. 

Para assumirem o papel de juízes nas disputas que envolviam terras, os 

agrimensores deveriam estar familiarizados com, pelo menos, duas leis nos seus 

mínimos detalhes: (a) aquela da classificação da terra; e (b) a que diz respeito às 

fronteiras e à disputa de limites. A lei de herança ou o procedimento para obter 

restituição se relacionavam perfeitamente. (Dilke, 1971, p. 16). 

Para efeitos de tributação, os mapas eram feitos em duas cópias, onde uma delas 

era mantida no Tabularium em Roma e a outra era mantida na comunidade local. 

Dada a importância destes documentos, o agrimensor deveria anotar neles as áreas, 

o status legal, os nomes dos ocupantes com o número de iugera40 que lhes eram 

equivalentes, assim como as características físicas da terra como montanhas, rios, 

                                               
40 Unidade de medida de área. 
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estradas e caminhos. Os cadastros de Orange (de Arausio) eram basicamente um 

conjunto de levantamentos topográficos para propósitos de taxação. 

Com relação as atividades dos agrimensores romanos e o alcance de sua prática, 

comparados àquelas do Egito, Mesopotâmia ou mesmo Grécia, Dilke (1971, p. 18) 

enfatiza que  

“As atividades dos agrimensores continuou, não só até o fim do 
Império Ocidental, mas foi além. Apesar de no próximo capítulo 
o que é conhecido das medições pré-romanas e Ptolomaicas 
serem enfatizadas, nenhum outro povo antigo teve a mesma 
oportunidade ou certamente a mesma meticulosidade que os 
romanos. O Império Romano expandiu de modo tão extenso e 
estável quanto prolongado que estimulou uma cuidadosa 
organização e deixou muitos registros permanentes. Seus 
administradores foram meticulosos: terra tinha que ser medida 
acuradamente, loteada apropriadamente e registrada completa 
e permanentemente.”  

Neste contexto, a medida de área realizada pelos romanos era aceita pelos teóricos 

como correta, justa, plenamente satisfatória e racional. Ou seja, tinha um certo 

status científico. 

Em Roma, a educação ganhou um papel primordial, contando inclusive com o apoio 

dos governantes a partir do primeiro século depois de Cristo. Dilke (1971, p. 51) nos 

informa que a educação técnica não estava incluída nas artes liberais - temas que 

eram pensados como apropriados para um homem livre aprender - mas a 

agrimensura (surveying) era vista, desde o início, como uma arte liberal, podendo 

ser estudada inclusive por governantes e homens de prestígio social, sem que com 

isso fossem considerados como praticando uma atividade inferior. Contudo, Dilke 

(1971, p. 51), acha interessante destacar que Hyginus Gromaticus sugeria uma 

origem celestial para a centuriação ou o escrito Cristão envolvendo Cristo na 
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preservação das linhas de fronteiras. Segundo Dilke (1971, p. 51), isto apenas tinha 

o efeito de induzir gerações de monges a copiarem o Corpus. Para ele (p. 113), era 

provável que a origem fosse militar, pois, 

“As colônias eram pensadas como um agrupamento agrícola 
mas, ao mesmo tempo, como uma murada de defesa de Roma. 
Se, entretanto, seus colonos eram agrupados em unidades 
convenientes, elas [as centúrias] serviriam melhor a esta 
necessidade militar. A mente romana tendia a preferir 
quadrados a retângulos - os fortes romanos, com os quais o 
groma estava associado, eram basicamente quadrados.”

A prerrogativa de quadrar terras não era apenas de Roma. Dilke (1971, p. 139) 

aponta que  

“Nós temos visto que Heródoto pensava que todas as terras no 
Egito eram divididas em quadrados e, apesar de não serem 
todas assim, algumas certamente eram. No Japão do século 
VII depois de Cristo, as cidades conhecidas como Kofuku 
tinham uma rede regular de quadrados no plano aluvial, em 
que as linhas serviam como estradas e canais de drenagem. A 
orientação se fazia pelos quatros pontos do compasso e o 
sistema era conhecido como Jóri. ‘Jo’ significava linhas norte-
sul e ‘Ri’, leste-oeste. Como oposto aos quadrados romanos de 
705-10m, os quadrados japoneses tinham lados de apenas 
cerca de 120m. O sistema foi planejado no tempo da reforma 
social e foi operado por uma rígida burocracia.”

2.5.6.2. Sistema de medidas de área

O sistema de medida de área apresentado pelos romanos e destacado pelos 

teóricos, está principalmente relacionado à demarcação de territórios e à fundação 

de cidades.  

O planejamento realizado pelos romanos para a fundação de cidades é destacado 

por Dilke (1971, p. 35) ao sugerir que  

“Existem boas evidências de que o planejamento era 
organizado cuidadosamente, os locais escolhidos com 
habilidade, a terra adequadamente centuriada e os lotes 
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metodicamente distribuídos. Para a fundação de cada colônia 
em tempos históricos, uma comissão era estabelecida, 
normalmente de três homens, frequentemente incluindo ex-
cônsules. Eles eram apontados por períodos específicos, por 
exemplo de três anos. O coordenador das reuniões da 
comissão era apenas excepcionalmente um dos cônsules; o 
presidente teria de ser alternado de ano em ano. As obrigações 
da comissão era definir as fronteiras de uma nova colônia, 
determinar loteamentos, mediar qualquer disputa, redigir a 
concessão da fundação e apontar o primeiro magistrado e 
sacerdotes da colônia. Muitos nomes de comissários de terra 
estão preservados. (...) Entre seu staff estavam os 
agrimensores, mas se tem a impressão que, sob a República, 
estes faziam uma menor proporção de trabalho e os membros 
da comissão de terra uma proporção maior, do que sob o 
Império. Como uma amostra de suas atividades, é reconhecida 
que entre os anos 200 e 190 a. C. um milhão de iugera de terra 
foi distribuído para 100.000 famílias.  
 A importância relativa dos comissários de terra como 
oposta aos agrimensores é de certo modo confirmado pela 
nomenclatura. O título oficial de um comissário de três era 
tresviri coloniae deducendae, ‘comissão de três para fundação 
de uma colônia’, literalmente comandava a colônia, o que 
indica que na origem os colonizadores eram conduzidos de 
Roma para seu destino. Para esta frase algumas vezes era 
acrescentado agroque dividendo, ‘e para parcelar terra’.” 

As cidades eram demarcadas por um canal sulcado, conhecido como sulcus 

primigenius ou canal original, que lhes garantia proteção. Esses sulcos eram 

cavados mantendo o arado obliquamente, “tanto que a terra caía de volta e erguia o 

arado sobre as áreas pretendidas como passagens.” (Dilke, 1971, p. 31). A área 

externa, imediatamente próxima ao canal, era chamada de pomerium e não era 

permitido que fosse habitada ou arada.  

Os levantamentos topográficos eram baseados em sistemas de quadrados nos quais 

eram desenhadas as informações pertinentes ao propósito do levantamento. Nas 

cidades esses quadrados eram “insulae” (blocos, tijolos) de tamanhos muito 
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variados. Nas áreas rurais eles eram centuriae (centúria) que eram quadrados de 

2400 x 2400 pés romanos. (Scullard, 1985, p. 88). 

Literalmente, centuriae significa centena e a origem deste nome está, teoricamente, 

associada à medida de 100 heredia, ou “lotes herdados”, mas que, na prática, 

correspondia a 200 iugera (124,6 acre ou 50,4 hectares). (Dilke, 1971). O iugera, por 

sua vez, representava um retângulo de 120 x 240 pés romanos e significava a terra 

que podia ser arada em um dia. Correspondia também a 28,800 pés quadrados 

romanos ou 0,252 ha. Era comum a utilização das subdivisões do iugera em “um 

triens mais uma sextula”, que significa 1/3 (um terço) de um iugerum + 1/6 a (sexta) de 

uma uncia (onça). Assim, para um campo quadrado de lado 100 pés, a área de 

10.000 pés quadrados era expressa por 1/3 + 1/72 de um iugerum ou 9.600 + 400 pés 

quadrados. 

Com relação a este sistema de divisão de terras, Dilke (1971, p. 85) observa que 

“A medição das ‘centurias’ não tinham revelado um padrão tão 
uniforme quanto seria esperado. (...) A variação na Itália, onde 
a centuriação seria mais fácil, poderia simplesmente ser, ou por 
medidas locais inexatas, ou por falta de cuidado na medição”. 

2.5.6.3. Sistema de unidades

A unidade básica de comprimento era o pé (1 pé = 2,6 in-polegadas = 29,57 cm). 

Esta unidade era usada principalmente para construções e para medir distâncias. O 

actus, que equivalia a 120 pés romanos, era bastante usado. Literalmente 

significava um driving, ou seja, a distância que os bois puxam um arado até o ponto 

de retorno. 
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Segundo Dilke (1971, p. 26), as principais medidas de área eram:  

�Meio-scripulum = 50 pés romanos quadrados =  
    576 iugerum
�1 actus = 120 pés romanos (driving) 
�1 actus quadratus = 14.400 pés quadrados romanos =  
    ca 0,312 acres ou 0,126 ha 
�2 actus quadratus = 28.800 pés quadrados = 1 iugerum  
    (literalmente, terra que podia ser  
    arada em um dia) = ca 0,623 
      acres ou 0,252 ha 
�2 iugerua = 1 heredium (lote herdável)= ca 1,246 acres/  
    0,504 ha 
�100 heredia de 2 iugera cada =1 centuria=ca 124,6  
    acres/50,4 ha 
�1 centuria normal era um quadrado 20 x 20 actus =  
    200 iugera 

2.5.6.4. Procedimento (algoritmo/método)

A divisão de terras denominada de limitatio ou centuriação era, literalmente, definida 

por um obstáculo (um marco) que separava dois campos arados e que no esquema 

da centuriação se configurava em uma estrada. 

De acordo com Dilke (1971, p. 86), as principais linhas de agrimensura eram, “ou 

exata ou aproximadamente”, norte-sul e leste-oeste. Os dois principais limites de 

interseção eram chamados “cardo maximus” - CM, e “decumanus maximus” - DM, 

com outros cardines e decumani paralelos a eles. Cardines era usado para designar 

a direção Norte/Sul e o decumani para Leste/Oeste. O CM e o DM eram os primeiros 

a serem medidos e era com base neles que os agrimensores desenhavam os mapas 

usando as abreviaturas (abaixo) para formar as coordenadas da centúria: 

DD - dextra decumani - à direita do DM 
SD - sinistra decumani - à esquerda do DM 
VC - ultra kardinem - além do CM 
CC - citra kardinem - próximo do CM 
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Era comum utilizar, para efeito de orientação, as direções norte-sul, leste-oeste, 

sendo que, em alguns casos, o sul era considerado primeiro. Esta orientação era 

obtida a partir da demarcação de 4 pontos colocados pelo compasso, tendo por 

base o sol no seu ponto médio. Para estabelecer a orientação direita-esquerda, 

próximo-distante, o agrimensor tomava qualquer um dos 4 pontos do compasso - a 

prática mais comum era colocar o leste no topo. 

Nas fronteiras onde três territórios se juntavam - o trifinium - era simbolicamente 

alargado para enfatizar sua importância. O trifinium era uma fronteira triangular feita 

de pedra, em forma de altar, numa visão semi oblíqua. 

    SD  DD 
    VC  VC 
    SD  DD 
    CC  CC 

fig. 17- Abreviação latina para as quatro principais áreas de um sistema  
de centuriação: direita e esquerda, na frente ou atrás do mensurador  

ou como ele começou sua medição  

   C SCI   DDI    C 
    VCI   VCI 
        

    SDI   DDI    
   D CCI   CCI    D 

fig. 18 - As quatro centurias centrais, uma miniatura ilustrando o  
tratado de Hyginus Gromaticus sobre limites. (Dilke, 1971, p. 91).
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   SDI  DDI  DDII 
   VCI  VCI  VCI 

   Cardo  Maximus 
   SDI  DDI  DDII 
   CCI  CCI  CCI 

   SDI  DDI       DDII 
   CCII  CCII       CCII 

Fig. 19 - O método de numeração das centurias. A área destacada, que pode pertencer a um único 
proprietário ( um exemplo excepcional dado por Hyginus Gromaticus),  
encontra-se dentro das centurias DD I CC I, DD I CC II E DD II CC II  

(6 2/3, 15 e 45 iugera, respectivamente). (Dilke, 1971, p. 92).

Para realizar as medições, o sol em seu ponto médio (ao meio dia) era tomado como 

base para orientação. Dilke (1971, p. 57) recorre a Hyginus Gromaticus, quando ele 

descreve o método em seu Liber de munitionibus castrorum (editado em 1848, p. 

130): 

“‘Muitos, ignorantes de cosmologia, têm seguido o nascer do 
sol e o por do sol... Depois de posicionar o groma sob os 
auspícios corretos, quando o próprio fundador (de uma colônia) 
poderia estar presente, eles têm considerado o nascer do sol 
tão acuradamente quanto possível. Mas então seus cardos não 
correspondiam a seis horas’. O sistema romano dividia a luz do 
dia em qualquer tempo do ano em vinte horas iguais. No verão 
italiano esta quantidade aumentava cerca de 1 ¼ horas, no 
inverno cerca de ¾ de horas. A sexta hora significava sempre o 
final das seis, e isto era sempre no meio dia. A orientação do 
nascer do sol ou por do sol também sofreria se a terra fosse 
acidentada, tal que a medição exata do tempo não poderia ser 
checada.” 

Segundo Dilke (1971, p. 57), o método recomendado por Hyginus era: 

“‘Primeiramente nós devemos desenhar um círculo sobre um 
espaço plano no solo, e no seu centro nós devemos colocar o 
gnomon do dia, cujas sombras podem às vezes cair dentro do 
círculo como fora... Nós devemos anotar na circunferência 
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tanto o ponto quando a sombra alcança a circunferência quanto 
a sombra a direita. Tendo marcado os dois pontos na 
circunferência, nós devemos desenhar uma linha reta através 
dela e dividi-la em duas partes iguais. Através disto nós 
devemos marcar nosso cardo e decumani em ângulos retos à 
ela’.” 

      CON  MONS

fig. 20 - Orientação de Hyginus Gromaticus: um gnomon (colocado no CONMONS), com sombras 
oeste, sul e leste. Uma linha bissectando a sombra oeste e o leste é desenhada em direção ao sul e 
forma o cardo maximus. O decumamus maximus (DM) é então desenhado em ângulo reto à ela. O 

diagrama sem sucesso tenta combinar o final das sombras com linhas paralelas norte-sul em 
intervalos iguais. À direita, umbra occidens é um erro para umbra oriens (‘sobra oeste’).  

(Dilke, 1971, p. 57) 
Dilke (1971, p. 57 a 65) ressalta ainda que outros aspectos, além da orientação, 

eram considerados importantes e ensinados nos treinamentos dos agrimensores. 

Incluíam a geometria de áreas, o sighting e o nivelamento, o cálculo da distância, a 

astronomia e a cosmologia e as leis. 
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Com relação à geometria de áreas, os procedimentos ensinados por Collumela41

para o cálculo de áreas de campos de várias formas, usando iugera ou suas 

subdivisões, são destacados por Dilke (1971, p. 52). De acordo com ele, a principal 

complicação presente nos cálculos romanos era porque freqüentemente usavam um 

sistema parcialmente decimal e parcialmente com múltiplos de 8, 12 ou 16. 

Para calcular a área dos campos retangulares, cujos lados eram de 1 e 2 actus,

respectivamente, 120 pés romanos e 240 pés romanos, o resultado era uma área 

igual a 1 iugerum.  

   240 pés = 2 actus 

120 pés=    14.400 pés2            28.800 pés2

1 actus     1 actus 2                       = 1 iugerum 

Nos campos trapezoidais,  

“Collumela divide proporcionalmente os lados desiguais e 
obtém 100 x 15 = 1,5 pés quadrados, que para um trapézio 
regular é correto.” (Dilke, 1971, p. 53).

10 pés    1500 pés2        20 pés
    
         
    100 pés    

Prossegue Dilke (1971, p. 53 a 54): 

“Depois ele [Columella] reconhece a área de um triângulo 
equilátero com lados de 300 pés. Ele começa quadrando um 
lado para conseguir 90.000 e toma 1/3 + 1/10 disto, 30.000 + 

                                               
41 É importante destacar aqui o modo como Dilke (1971, p. 52) se refere a Collumela e ao seu livro On 
Agriculture. “Nós somos felizardos em possuirmos, no Livro 5 do trabalho de Collumela sobre 
agricultura, uma abordagem do tipo da matemática utilizada por um gentil fazendeiro no primeiro 
século depois de Cristo. É obviamente inspirado no tratado De ingeribus metiundis no Corpus. Lucius 
Junius Moderatus Collumela veio de uma família de Gades (Cadiz) que tinha por muito tempo 
praticado uma agricultura bem sucedida na Baetica, tornada uma província por Augustus.”  



 

176

9.000 = 39.000 pés quadrados. De fato a resposta correta é 
muito próxima, 1502 3  = 38,971 pés quadrados. O que ele fez 
foi tomar 3  como 1,73 ao invés de 1,73205. Outro tipo de 
triângulo que ele dá é um triângulo retângulo, com os lados 
adjacentes para o ângulo reto 50 e 100 pés, a área era 2.500 
pés quadrados.” 

“Para medição de um círculo, Collumela usa, de fato, π = 3 1/7. 
Seu campo tem um diâmetro de 70 pés, e ele diz: “Multiplique 
este número por ele mesmo: 70 x 70 = 4.900; multiplique isto 
por 11, obtendo 53.900. Eu tomo 1/14 disto, 3.850, e digo ser 
este o número de pés quadrados em um círculo.’ Com uma 
aproximação equivalente para π, πr 2 funciona como 3848,46 
pés quadrados. Um método similar é usado por ele para a área 
de um semi círculo.” 

“Para a área de um segmento ele diz: ‘Eu adiciono a base à 
altura, obtendo 20 pés. Isto eu multiplico por 4, obtendo 80, 
metade do qual é 40. Do mesmo modo a metade de 16 pés, a 
base, é 8. O quadrado disto é 64. Eu pego 1/14 disto, obtendo 
mais que 4 pés, e somo isto a 40; total 44, que eu digo ser o 
número de pés quadrados no segmento.’  

    
    > 44 pés2          4 pés        r = 10 pés

  
     16 pés

 A resposta correta é 44, 730 para três casas decimais, 
enquanto o método de Collumela na verdade produz 44,571. 
Isto é uma grande aproximação, mas o método é tentativa-e-
erro; ele funciona exatamente, assumindo π = 3 1/7, apenas 
para um segmento cujo setor correspondente constitui um-
quarto de um círculo. Com o valor correto de π, nós podemos 
calcular o erro para ser como segue, com x = comprimento, y = 
largura: 

x y Valor correto Valor de Collumela 
2 1 2,796 2,786 
3 1 4,088 4,143 
5 1 6,720 7,286 
7 1 9,371                11,0 

  
 Isto mostra que, como o comprimento aumenta em 
proporção à largura, o erro é aumentado. 
 O mesmo método, com diferentes medições, é 
encontrado no De iugeribus metiundis. 
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 Claramente, se toda medida de terra tivesse sido feita 
com tais aproximação como estas, os medidores de terra não 
mereceriam ser elogiados por sua acurabilidade. Mas 
considerando que um área segmental corresponde 
aproximadamente com o diagrama de terras privadas (...), 
existem casos onde a exatidão era menos importante que com 
terras centuriadas, envolvendo linhas retas e ângulos retos. (...) 
Se, portanto, o tratado de medição seguisse acriticamente 
Collumela neste erro era, muito provavelmente, porque um 
segmento era visto como de menor importância para a 
mensuração prática.” 

Para medida do hexágono, de lados 30, Columella (In: Dilke, 1971, p. 54/55) diz que 

“‘Eu tomo o quadrado de um lado, 900; disto eu tomo um-terço, 
300, e um-décimo, 90; total 390. Isto deve ser multiplicado por 
seis pois são seis lados: o produto é 2,340. Então nós devemos 
dizer que este é o número de pés quadrados.’ Isto é baseado 
no mesmo método como para o triângulo equilátero e é como 
uma boa aproximação, a resposta correta sendo 1350 3 = 
2338,3 para uma casa decimal.” 

          30 pés 
     

   Área de acordo 
                Columella 
   2340 pés2

Para o cálculo de um triângulo retângulo, Dilke (1971, p. 55), aponta o método 

utilizado por Marcus Junius Nipsus, em Podismus.  
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‘Dado um triângulo retângulo cuja perpendicular e a base tem 
um total de 23 (pés?), a área 60, a hipotenusa 17, encontre a 
perpendicular e a base separadamente. Solução: quadre a 
hipotenusa, 289; subtraia 4 x área, 240, resta 49; tome a raiz 
quadrada, 7; acrescente a soma dos dois lados, 23, total 30; 
divida, 15. Isto será a base, então a perpendicular será 8.’ 

    XVII
     VIII         LX

Este é um problema altamente acadêmico, uma vez que é 
muito improvável que alguém tivesse tais dados sozinho. A 
prova algébrica é como seguir: um triângulo de ângulo reto com 
base a e perpendicular b terá área de ½ a.b; o quadrado da 
hipotenusa será a2+ b2. Do segundo subtrai quatro vezes o 
primeiro, dando a2 - 2ab + b2. A raiz quadrada disto é a-b. 
Somando a isto a + b (dado) nós obtemos 2a e mais a.” 

As medidas utilizadas para loteamento de terras tinha como base a unidade de pés 

romanos, duplo passo (double passus = 5 pés romanos). Para longas distâncias era 

utilizada a milha, que deriva seu nome de mille passus, ou seja, 1.000 passos, o que 

dava 5.000 pés romanos para a milha. O actus era usado para medida de 

comprimento e o iugerum para medida de área. O iugerum (relacionado com iugum, 

‘cangalha”) era originalmente uma medida agrícola, a quantidade de terra a ser 

arada em um dia. Segundo Dilke (1971, p. 84), Plínio disse que: ‘É um dia de 

trabalho regular para arar 1 iugerum 9 polegadas/23 cm para a primeira vez, 1 ½ 

iugera a segunda vez. Se o solo é duro, ½ iugerum pode ser arado na primeira vez, 

e 1 iugerum na segunda vez.’ Neste sentido, Dilke (1971, p. 84) ressalta que 

Collumela estava errado ao afirmar que: ‘Antigamente a ‘centuria’ era assim 

chamada porque ela continha 100 iugera’; ele havia esquecido o heredium. 
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fig. 21- Área centuriada e área excluída da centuriação e não loteada 
Miniatura ilustrada no texto de Hyginus Cromaticus.  

(Scullard, 1885, p. 95). 

1.5.6.5. Crenças

Dentre os argumentos utilizados pelos teóricos para descreverem o sistema de 

medida de área dos romanos, destacamos aqueles que podemos enunciar como 

crenças: 

1. O conhecimento geométrico associado à agrimensura pouco contribui para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico. 

2. O caráter pedagógico da transmissão de conhecimento prático, associado à 

agrimensura, pode “autorizar” o tratamento teórico de questões geométricas, mas 

não confere natureza teórica a este conhecimento.  
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Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3    

Pensamento Geométrico e Pensamento Geométrico e Pensamento Geométrico e Pensamento Geométrico e     
Ensino de GeometriaEnsino de GeometriaEnsino de GeometriaEnsino de Geometria    

 

 

3.1. Resgate de nossas motivações e 3.1. Resgate de nossas motivações e 3.1. Resgate de nossas motivações e 3.1. Resgate de nossas motivações e 
opções metodológicasopções metodológicasopções metodológicasopções metodológicas    

Ao longo do capítulo anterior fomos destacando os principais argumentos e 

pressupostos dos teóricos que nos pareciam poderem ser enunciados como crenças 

sobre a natureza, o desenvolvimento e a qualificação (valoração) do conhecimento 

produzido historicamente. Apesar de muitas destas crenças estarem disseminadas e 

repetidas ao longo de todo o capítulo, procuramos destacar aquelas que mais 

contribuíram para que, juntas, compusessem um modo de pensar dos teóricos sobre 

área.  

Durante todo este trabalho, estava clara a nossa opção em contar a história dos 

sistemas de medidas de área destacando o contexto do seu desenvolvimento 

(origem, apogeu e declínio). A escolha dos teóricos e seus textos foi realizada 

considerando a sua importância na área, mesmo estando cientes do risco de 

deixarmos de fora alguns outros textos clássicos. Contudo, acreditamos que o 

material utilizado para nossa análise é suficiente para expressar um padrão do 
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pensamento dos teóricos sobre história dos sistemas de medidas de área, 

considerando o período escolhido para o presente estudo, já destacado no capítulo 

anterior. 

Metodologicamente, recorremos à identificação de categorias que nos pareceram 

representativas do pensamento dos teóricos ao comporem uma versão sobre a 

história dos sistemas de medida de área, ressaltando o conhecimento geométrico. 

Utilizamos três tipos de categorias: 

1) Aquelas referentes às motivações associadas às práticas de mensuração de área 

e que podem ser caracterizadas por um sistema de unidades; por um procedimento 

(algoritmo/método); pelos instrumentos utilizados para realizar as medidas e; por 

uma noção de espaço. 

2) Aquelas referentes ao entendimento dos teóricos sobre o desenvolvimento do 

conhecimento geométrico em particular, que se expressa através da busca de uma 

origem; das formas de expressão e motivação; e de como essas expressões tomam 

forma em um dado contexto histórico. 

3) Aquelas referentes ao entendimento dos teóricos sobre a natureza do 

desenvolvimento do conhecimento científico, que se expressa através dos pares 

primitivo-complexo, concreto-abstrato, certo-errado, consistente-inconsistente, bom-

ruim. 
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As categorias identificadas como de primeiro tipo encontram-se sugeridas em Dal 

Pian (1990) e contribuíram para a organização do nosso próprio relato. Quando nos 

debruçamos sobre o material de leitura, buscamos informações sobre estes 

aspectos. Ao fazê-lo, não nos contentamos apenas em resumir o conteúdo relatado 

pelos teóricos, mas nos esforçamos em apreender a dinâmica do seu pensamento. 

Verificamos, por exemplo, que o relato das práticas sempre vem acompanhado da 

tentativa de resgate de elementos que identificamos como categorias de tipo dois 

(origem, formas de expressão e motivação, como essas expressões tomam forma 

em um determinado contexto) e que este resgate se dá embalado por uma 

intencionalidade subjacente que privilegia as categorias pares identificadas como de 

tipo três (primitivo-complexo, concreto-abstrato, certo-errado, consistente-

inconsistente, bom-ruim). 

Nesse sentido, podemos dizer que a identificação das categorias referentes aos dois 

últimos tipos foi procedida com base em uma leitura prévia dos textos dos teóricos, à 

luz das categorias de tipo um que, para este estudo, assumiram dupla função: como 

orientação para a leitura e como material para a análise. Enquanto orientação de 

leitura, as categorias de primeiro e segundo tipo, nos permitiram identificar traços do 

pensamento dos teóricos que, ao lidarem com a idéia de desenvolvimento do 

conhecimento geométrico, expressavam a natureza desse conhecimento, como um 

conhecimento científico, verdadeiro. Enquanto material de análise, elas forneceram 

condições para que extraíssemos o entendimento dos teóricos na não apenas de 

conhecimentos, como de crenças. 
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3.1. Síntese das crenças dos teóricos3.1. Síntese das crenças dos teóricos3.1. Síntese das crenças dos teóricos3.1. Síntese das crenças dos teóricos 

Quando retomamos as crenças enunciadas ao longo do capítulo dois, identificamos 

dois conjuntos. Um que se refere a cientificidade e a racionalidade científica e outro 

que se refere ao conteúdo do  conhecimento geométrico. 

3.2.1. Crenças sobre cientificidade e racionalidade científica

As seguintes crenças relacionam-se à natureza do conhecimento

• Resultados geométricos relevantes só podem ser obtidos no contexto de uma 

ciência matemática, ou seja, de questões teóricas.

• A predominância de cálculos algébricos demonstra interesse mais teórico, 

abstrato e, conseqüentemente, mais desenvolvimento.

• Existem problemas matemáticos que estão mais próximos da filosofia e que não 

têm interesse por negócios práticos ou para o tecnicista.

• A logística não tem relevância para a geometria e a ênfase na mensuração não 

gera progresso.

• Geometria = mensuração ( atividade prática).

• Geometria enquanto mensuração é de interesse secundário.

• O conhecimento geométrico associado à agrimensura pouco contribui para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico.

• Cálculos matemáticos aproximados ou sem provas e demonstrações, podem ser 

úteis, mas não são científicos.
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• Resultados podem ser corretos ou incorretos, bons ou ruins.

• Exatidão ou um bom grau de aproximação nos resultados indicam a natureza do 

conhecimento científico.

• Dados históricos devem ser tratados apenas com base em documentos escritos e 

de caráter teórico; o uso de conjecturas não traz credibilidade aos dados.

• A organização de um conhecimento para fins de ensino segue gradações que vão 

de questões mais simples para mais complexas.

• O caráter pedagógico da transmissão do conhecimento prático, associado à 

agrimensura, pode “autorizar” o tratamento de questões geométricas, mas não 

confere natureza teórica a este conhecimento.

• Quanto mais antigo, mais primitivo.

• Sistemas de numeração associados a partes do corpo humano e a cálculos 

matemáticos simples são característicos de pensamento primitivo.

• Bom ou ruim é uma distinção que se aplica, no caso à funcionalidade (não à 

natureza do resultado) considerado em termos da tentativa de transformação de 

um círculo em um quadrado de mesma área.

Assim, ao destacarem coisas desta natureza, cujas crenças sobre ser ou não um 

conhecimento teórico, estar ou não vinculado à prática, produzir resultados exatos 

ou com boa aproximação, ou resultados apenas aproximados ou incorretos, os 

teóricos nos informam das características valorativas do conhecimento, 

estabelecendo relações de modo que nos leva a acreditar que o conhecimento de 
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natureza prática, sempre vai gerar dados que são aproximados ou incorretos, com 

pouca contribuição para o seu próprio desenvolvimento.  

3.2.2. Crenças sobre o conteúdo do conhecimento geométrico 

As demais crenças expressam o entendimento dos teóricos sobre o que conta 

conhecimento verdadeiro do ponto de vista geométrico, tomando a geometria 

euclidiana como referência. 

• A maior parte das fórmulas utilizadas são aproximadas.

• A fórmula (a+b)(c+d)/4 é incorreta para um quadrilátero genérico.

• Para cada forma geométrica se aplica apenas uma única fórmula.

• Regras aplicáveis corretamente ao quadrado não se aplicam a círculos.

• O cálculo de área do círculo requer o conhecimento de irracionais ou 

incomensuráveis.

• É impossível a um segmento linear expressar uma área, tendo por base apenas a 

mensuração.

• Regras corretas para medidas circulares pressupõem ciência da relação entre o 

arco, o raio e a área nos termos euclidianos. Outras possibilidades parecem não 

existir , ou se existem, são incorretas.

• Estimativas corretas de áreas circulares pressupõem conhecimento de 

incomensurabilidade.
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• A quadratura das lunas (Hipócrates de Chios) expressa a primeira mensuração 

curvilínea rigorosa da história (mensuração = quadratura).

• Ponto, reta, plano são conceitos primitivos a partir dos quais são gerados os 

outros conceitos geométricos.

3.3. Crítica às crenças e suas implicações3.3. Crítica às crenças e suas implicações3.3. Crítica às crenças e suas implicações3.3. Crítica às crenças e suas implicações 

Quando analisamos as crenças dos teóricos, verificamos que eles não hesitaram em 

estabelecer critérios de como voltar na história e caracterizar um conhecimento 

como rigorosamente científico. Assim procedendo, eles geraram crenças que 

passam a funcionar e a destacar os aspectos valorativos do conhecimento, de modo 

que ao retomarmos todas as crenças em conjunto, percebemos que a elas está 

associada a idéia de que para gerar progresso, o conhecimento deve seguir um 

dado caminho, no qual o primitivo está sempre na origem e a razão, a abstração, a 

complexidade, estão no estágio mais avançado. Seguindo esta orientação, 

identificar as origens de um conhecimento implicaria buscar os seus vestígios no 

pensamento dos homens que o produziram, considerando que nessa base estariam 

aqueles elementos mais concretos e, portanto, mais primitivos, menos científicos, e 

por vezes, menos históricos. 

A crença de localizar na atividade prática um conhecimento de menor valor cientifico, 

gerando regras, fórmulas ou procedimentos incorretos ou aproximados, só é 

abrandada no momento em que estas regras, fórmulas ou procedimentos são 

assumidas como tendo uma motivação considerada mais ‘científica’, que é a do 

ensino. Desse modo, uma outra crença é estruturada de modo a possibilitar seu 
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tratamento científico, como por exemplo a crença de que a “transmissão do 

conhecimento através de uma atividade pedagógica, associada à agrimensura, pode 

‘autorizar’ o tratamento teórico de questões geométricas, mesmo que não confira 

uma natureza teórica a este conhecimento”.

Outro entendimento de primitividade também está presente nas crenças dos 

teóricos. Como já apontamos acima, o que é mais antigo é mais primitivo, está 

vinculado à idéia de desenvolvimento do conhecimento, como por exemplo, sistemas 

de numeração associados à partes do corpo humano e cálculos matemáticos 

simples são característicos de pensamento primitivo, ou quanto mais antigo, mais 

primitivo. No entanto, ao tratar de determinados conceitos como sendo primitivos, o 

que está em jogo não é mais o desenvolvimento, mais o modo de apreensão, a 

cognição que suporta tal conhecimento e seus conceitos. 

Deste modo, os teóricos ressaltam que as definições e os conceitos devem ser 

estruturados por composição, partindo de outros conceitos já definidos e melhores 

conhecidos. Assim, algumas das definições dadas por Euclides, não são aceitas 

como primitivas dado que implicam em um conhecimento anterior. No entanto, 

muitos dos termos destacados por Euclides foram redefinidos para garantir esta 

seqüência do mais conhecido para o menos conhecido. 

Este tipo de comportamento, no qual as expectativas com relação ao que é -à 

própria natureza do conhecimento sobre sistemas de medidas de área- e às suas 

conseqüências, leva-nos a imaginar que sempre que trabalharmos com 

conhecimentos dessa natureza, estaremos lidando com um conhecimento que foi útil 
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para os propósitos aos quais se destinava (a mensuração), mas do qual pouco se 

pode derivar para um entendimento de natureza teórica ou científica. 

Esta postura sugere que motivação associada às práticas de mensuração não são 

relevantes para a emergência e sustentação de conhecimento racional e que a 

possibilidade de estruturação e desenvolvimento do conhecimento científico 

encontra-se atrelada a ação e a operação do pensamento de uma outra natureza 

(dita teórica, abstrata), como se o pensamento fosse capaz de operar somente a 

partir de e sobre as idéias. Para os teóricos, somente quando na história traços 

dessa suposta natureza podem ser identificados e relatados como tal, é pertinente 

falar de racionalidade e cientificidade. 

Esta postura traz duas implicações atreladas. Primeiro, ela limita a possibilidade de 

olharmos, na história, outras alternativas que não tenham seguido este caminho; 

segundo, ela descaracteriza, a priori, a existência de algum tipo de conhecimento 

gerado a partir das atividades práticas dos homens e ao qual se possa atribuir o 

caráter de verdade científica. 

Nesse sentido, práticas de mensuração de área alternativas às oficiais que 

sobrevivem na história só são valorizadas enquanto práticas primitivas e não 

científicas. 

Uma postura contrária a esta foi adotada por Dal Pian (1990), que através da 

geometria da cubação, mostra o caráter de meias verdades que crenças como estas 

dos teóricos assumem. Considerando a importância que tal perspectiva possa ter 



 

189

para o ensino e para os propósitos deste trabalho, destacamos as principais 

características de cubação que contribuem para um novo entendimento das crenças 

identificadas no discurso dos teóricos. 

3.4. Cubação enquanto uma prática 3.4. Cubação enquanto uma prática 3.4. Cubação enquanto uma prática 3.4. Cubação enquanto uma prática 
de mensuração de áreade mensuração de áreade mensuração de áreade mensuração de área    

3.4.1. Sistema de medida de área 

Cubação é um procedimento tipicamente algorítmico utilizado por pequenos 

agricultores no Rio Grande do Norte42, na prática de agrimensura. Segundo Dal Pian 

(1990, p. 112), este procedimento vem sendo rotineiramente utilizado desde os 

tempos coloniais, como parte do trabalho na agricultura, cuja organização de 

campos para plantio requer que conjuntos de terras sejam delimitados. 

Cubação é utilizada nas mais variadas situações em agricultura43, incluindo 

transações comerciais com fazendeiros, técnicos agrícolas e inspetores do Banco do 

Brasil. Normalmente, o agricultor se refere à cubação como “um procedimento para 

calcular área, no sentido de ver o número de mil covas.” (Dal Pian, 1990, p. 142). 

                                               
42 Segundo Andrade (1973 e1986) este mesmo procedimento tem sido utilizado em outros 
estados do Nordeste. 
43 Estimar a área do terreno envolve uma série de atividades nas quais a cubação pode ser 
utilizada. Como para fixar o valor do arrendamento, para adotar um dado sistema  de 
trabalho, para estabelecer fronteiras, para estimar a porcentagem de terras plantadas e 

não plantadas, para definir o valor da produção por cota (uma terça, por exemplo), para 
prever a qantidade de trabalho, para calcular a terra trabalhada e para estimar a 
produção. (Dal Pian, 1990, p. 119-121). 
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Dal Pian (1990. p. 105) identifica a cubação como constituindo um domínio de 

especialização em geometria que parece ter vida própria, contendo fatos, aspectos de 

justificação, mecanismos explicativos e conceitos diferenciados. Ela observou que 

dada a sua estreita relação com a atividade agrícola, tal domínio de conhecimento 

preserva muito do que teria sido a origem da própria geometria. O fundamento 

racional do método de cubação é o mesmo que existiu em diferentes tempos e 

lugares na história, como aquele dos egípcios, dos babilônios, dos chineses, dos 

hindus, dos gregos e dos romanos.  

A atividade prática da cubação comporta um conhecimento comunal que é 

oralmente aprendido e oralmente transmitido de uma geração a outra, através do 

trabalho na agricultura e não possui nenhuma relação com a geometria que é 

ensinada nas escolas. 

3.4.2. Os mensuradores e seus instrumentos 

No contexto da cubação, aqueles agricultores que melhor dominam o procedimento 

são denominados pelos outros de especialistas. Isto não significa que o especialista 

detenha algum conhecimento acadêmico formal. Muitas vezes são pessoas ditas 

analfabetas. Todavia, quando surgem questões que envolvem medida de uma 

determinada porção de terra, os especialistas, identificados na comunidade, são 

convocados. 

Os agricultores, especialistas em cubação, utilizam uma vara de madeira com 10 

palmos de comprimento (construídas por eles próprios) para medir os lados de um 

terreno em braças.  
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Instrumentos como capinadeira e trator são utilizados para preparação do terreno a 

ser cultivado. A figura desenhada (a forma geométrica) obtida a partir do movimento 

de ir e vir realizado pelo agricultor com estes instrumentos é significativo para 

estimar a área, em mil covas, a ser cultivada. 

3.4.3. Unidades de medida 

A unidade de medida de área na cubação é 'Mil covas' que, literalmente, pode 

significar a quantidade de 1000 covas fincadas no chão. Historicamente, ela é 

conhecida por representar a quantidade de cana transformada em açúcar num 

engenho, por dia. Além disso, mil covas é conhecida como sendo equivalente a uma 

'quadra' de 625 br2. A braça (br) é a unidade básica de comprimento no sistema de 

cubação. O fator de conversão de br2 para covas é 1,6; assim, 1 br2 = 1,6 covas. Tanto 

a braça quanto a mil covas podem estabelecer relações e serem convertidas para 

unidades do sistema métrico decimal sem gerar problemas de discórdia entre os 

agricultores. 1 br = 2,2 m e 3 mil e 305 covas = 1 ha (hectare); 1 mil covas = 1/3 do ha. 

A cubação, enquanto um sistema de medidas de terra, comporta uma unidade de 

comprimento (x) em braças, uma unidade própria de área (A) em mil covas e um 

fator de conversão (Φc). Comparando com outros sistemas de medidas, como o 

sistema métrico decimal e o sistema de hectare, temos que: 

• Sistema de cubação:  x = braças (unidade de comprimento) 
    A = área em mil covas (próprio de cada sistema) 
    Φc = 16/10 (1,6) 

• Sistema métrico:  x = metros 
   A = metros quadrados (m2) 
   Φm = 1 



 

192

• Sistema hectare:  x = metros 
   A = hectare 
   Φha = 1/10000 

Desta forma, é possível realizar conversões entre o sistema de medida de área na 

cubação e os outros sistemas de medidas de área. 

3.4.4. Procedimento 

O procedimento da cubação, enquanto sistema formal, é essencialmente prático, 

requerendo um sistema de treinamento caracteristicamente cultural. Certamente, ao 

praticar a cubação, os agricultores não estão pensando em mil covas como uma 

expressão do conceito abstrato de área. Eles raciocinam como pessoas que plantam, 

colhem e vendem os seus produtos, negociam empréstimos e a própria terra da qual 

sobrevivem. Neste sentido, a unidade mil covas informa o quanto se pode plantar, o 

quanto se espera colher, o quanto vai estar disponível para a alimentação, o quanto vai 

se ganhar, o quanto vai se pagar. 

Para identificar a extensão de um terreno é tomam como referência a sua posição em 

termos das características locais como rios, estradas, etc.. Neste sentido, para os 

agricultores é importante a orientação dos lados, denominados de norte, sul, leste, 

oeste, de modo que o terreno seja sempre composto por quatro lados. 

O procedimento básico, em cubação, para medir a área de um terreno é descrito 

pelos agricultores através da seguinte regra, após as medidas dos lados terem sido 

obtidas em braças:  

• somar - dois a dois - os lados opostos do terreno que deve ser concebido como 
um quadrilátero 

• multiplica os resultados 
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• multiplica por 4 
• divide por 10 
• confere o resultado obtido e tem a resposta em mil covas. 

Ac = [(xO+ xL) (xN + xS)] 4/10, 
com xo, xL, xN, xS em braças e Ac em mil covas, 
pensado como um campo para plantio. 

Considerando que xo, xL, xN, xS = x, a área em cubação seria 
Ac = [(2x)(2x)] 4/10 
Ac = 1,6 x2 covas, 
onde 1,6 é o fator de conversão de braças2 para mil covas: 1 br2=1,6 covas 

Este procedimento pode também ser escrito como: Ac = {[(a+b)(c+d)]4/10}.

Considerando um 100-quadrado, cujos lado são: a = 25br, b = 25 br, c = 25br e d = 

25 br 

         25 br (N)     
      
      
 25 br      25 br   
(O)    (L)  
       
        25 br  (S)    

o cálculo é descrito pelos agricultores (Dal Pian, 1990, p.142), através do 

procedimento: 

“... escreva para os 4, 25. Some os 25-oeste e seu oposto 25-
leste: 50; e os 25-norte e seu oposto 25-sul: 50. Multiplique os 
resultados: 2.500. Como tem 4 lados, multiplique o último 
resultado por 4: 10.000. Ignore o último dígito: 1.000. Leia o 
resultado como ‘mil covas’. Você tem 1 mil covas, a área do 
seu 100- quadrado.” 
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Este mesmo procedimento aplicado para o cálculo da área de um 100-quadrado é 

também utilizado corretamente para o cálculo de terrenos circulares, setores de 

círculos e formas irregulares, sem requerer o uso de irracionais. Isto porque existe 

um critério de aplicabilidade no qual a fórmula Ac = {[(a+b)(c+d)]4/10} se aplica 

corretamente para diferentes formas geométricas. O critério é que a figura ou forma 

geométrica possa ser construída a partir do movimento de rotação ou translação de 

um segmento de reta. Desse modo, é possível calcular, com apenas uma única 

fórmula, a área de diferentes formas geométricas, mas concebidas como quadrado. 

Este critério de aplicabilidade tem por base o movimento de ir e vir realizado pelos 

agricultores com os seus instrumentos (capinadeira ou trator) ao prepararem o 

terreno para o cultivo, estabelecendo a forma do terreno, sobre a qual as mil covas 

são estimadas. 

Ao realizar um estudo detalhado da cubação, Dal Pian (1990) apresenta 

propriedades geométricas interessantes que estariam presentes no cálculo de área 

que permite que um único procedimento seja aplicado para qualquer forma 

geométrica. 

Segundo Dal Pian (1990), uma destas propriedades geométricas, denominada 

parâmetro de forma, impõe rigidez à forma da figura e representa a área de uma 

figura cuja forma tem perímetro igual a 1 braça; o que implica numa outra 

propriedade que é a de que perímetro pode constituir área.  
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Qualquer figura cujo parâmetro de forma é conhecido pode ser estimada por 

cubação multiplicando seu valor pelo perímetro quadrado. Com isso, o valor da área 

pode ser obtido a partir da seguinte fórmula, elaborada por Dal Pian (1990): 

ΓΓΓΓ = kn
’c’. P2

No caso da cubação, kn
‘c ‘ = 1.6 kn; e onde kn é o parâmetro de forma do quadrado 

em unidades de br2, e 1,6 é o fator (Φ) para conversão de br2 em mil covas.  

Segundo Dal Pian (1990, p. 159), 

“O que é interessante sobre esta nova formulação é que ela 
expressa a área de um quadrilátero em termos do perímetro 
quadrado. Nesse caso, é sabido na geometria, que o fator de 
proporcionalidade, aqui representado pelo valor 0,1 covas, é 
um parâmetro que mede a área da figura de mesma forma 
tendo perímetro de unidade de comprimento (1 braça) e assim, 
é característico dessa forma. Por esta razão, é chamado 
‘parâmetro de forma’ e será representado aqui por Kn

’x’, onde n 
indica o tipo de forma e ‘x’ o sistema de medida em 
consideração.”

Dal Pian (1990, p. 220) destaca ainda que 

“O perímetro sozinho não estrutura a forma ou o tamanho da 
figura, o que significa que, para ‘ver’ uma área, é necessário 
fixar o perímetro em torno de uma dada figura. Este é 
exatamente o papel do parâmetro de forma. Ele dá forma para 
a célula que compõem a área e para a área mesma. Assim, no 
caso da cubação, cada célula terá a área igual a 10/16 br2, de 
tal modo que a área do terreno, expressa em br2, será igual a 
625 br2. 

Desta forma, Dal Pian (159-160) ressalta que não é apenas o fato de ter quatro 
lados para que duas figuras tenham a mesma área. Elas precisam ter o mesmo 
parâmetro de forma.  

“Deste modo, o perímetro constitui área por meio do parâmetro 
de forma que impõe ‘rigidez’ para a forma da figura. Assim, não 
é aceitável, por exemplo, que quadriláteros (a) e (b) na figura [a 
seguir] tenham a mesma área apenas porque eles tem os 
quatro lados iguais. É necessário buscar seu parâmetro de 
forma que, neste caso, são diferentes. Para o quadrilátero (a): 
K(a)

’c’ = 1,6 (1/16) = 0,1 covas; para o quadrilátero  
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(b): K(b)
’c’ = 1,6 ( 3 /32) ≈ 0,0866 covas 

        25 br            25 br  25 br   25 br 

       25 br   25 br   
         25 br           25 br    

 (a)     (b) 

Aplicando a fórmula Γ = kn
’c’ P2, o quadrilátero (a) tem 1000 

covas e o (b) apenas 866 covas.” 
Neste sentido, Dal Pian (1990, p. 161) realizou o cálculo do parâmetro de forma para 

outras formas geométricas, apresentando os resultados em um quadro reproduzido 

abaixo:  

Forma Φ kforma (br2) kforma
’c’ (covas) 

retângulo 

(a/10) x (a) 

1,6 1/48,4 ≈ 0,0330 

triângulo equilátero 1,6 3 /36 ≈ 0,0769 

retângulo 

(a/2) x (a) 

1,6 1/18 ≈ 0,0888 

quadrado 1,6 1/16 = 0,1000 

hexágono regular 1,6 3 /24 ≈ 0,1155 

círculo 1,6 1/ 4π ≈ 0,1273 

O valor de 0,1 é o parâmetro de forma para uma classe de figuras considerada 

quadrado, cuja região quadrada fundamental tem área igual a 0,1 para o perímetro 

igual a 1.  

Segundo Dal Pian (1990, p.219-220), a área de uma dada figura definida em termos 

do perímetro e do parâmetro de forma,  

“... não é igual ao número de unidades fundamentais que 
medem a região total (o número de parâmetros de forma, P2) 
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porque este número não representa a uma magnitude do 
mesmo tipo do todo (o número de células, que é a área).” 

3.5.3.5.3.5.3.5. O que faz de cubação um conhecimento científico,  que faz de cubação um conhecimento científico,  que faz de cubação um conhecimento científico,  que faz de cubação um conhecimento científico, 
consistente e complexoconsistente e complexoconsistente e complexoconsistente e complexo    

Através da cubação é possível vislumbrar que um conhecimento com propriedades 

interessantes e relevantes pode ser gerado a partir da atividade prática. Os 

procedimentos utilizados pelos agricultores na atividade de agrimensura são corretos 

diante de uma condição de aplicação, a saber, o fato de usar como procedimento 

básico o deslocamento de algum objeto com formato de uma vareta (segmento de 

reta) em movimentos de rotação e translação. 

Com esta condição, o procedimento utilizado para calcular a área na cubação,  Ac = 

{[(a+b)(c+d)]4/10}, passa a ser correta para qualquer forma geométrica que 

obedeça o critério de aplicação descrito acima. Assim, o setor de círculo e o círculo 

são formas especiais. No setor de círculo da figura abaixo, considera-se um dos 

lados com valor zero; no círculo, um dos lados é zero e o lado oposto é igual ao 

perímetro, que na cubação pode conter área.  

  a       
                   c     onde a= 0 e 
     c          d  onde a=0             a         b  b = perímetro 
             d 

  b 

Ac = {[(a+b)(c+d)].4/10}   Ac = {[(a+b)(c+d)].4/10} 
Ac = {[(0+b)(c+d)].4/10}   Ac = {[(0+P)(c+d)].4/10} 
Ac = {[b (c+d)].4/10}   Ac = {[P (c+d)].4/10} 
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É a aplicação dessa condição que faz do procedimento de cubação ser um 

procedimento correto. É interessante notar que todos os sistemas de medidas de 

área na história, relatados no capítulo dois, também pressupuseram este mesmo 

procedimento. 

No sentido de demonstrar o nosso argumento de que as crenças que os teóricos 

apresentam se constituem realmente em crenças e que este é o traço problemático 

no pensamento dos teóricos, resumiremos o conhecimento geométrico de medidas 

de área na cubação em discussão com as crenças levantadas no capítulo anterior. 

• Resultados geométricos relevantes só podem ser obtidos no contexto de uma 

ciência matemática, ou seja, de questões teóricas.

• A predominância de cálculos algébricos demonstra interesse mais teórico, 

abstrato e, conseqüentemente, mais desenvolvimento.

Os resultados geométricos relacionados à cubação não foram obtidos no contexto 

de questões teóricas; pelo contrário, foi através da atividade prática que tais 

resultados ganharam significado e importância geométrica. Isto significa que cálculos 

geométricos importam tanto para as questões teóricas quanto para as práticas. 

• Existem problemas matemáticos que estão mais próximos da filosofia e que não 

têm interesse para os negócios ou para o tecnicista.

O conhecimento geométrico apresentado na cubação tem implicações filosóficas e 

sociais associadas ao interesse prático na comercialização e na produção de 

alimentos, tanto que ao estimar a área de uma quantidade de terra os agricultores 
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estão pensando mil covas como pessoas que plantam, colhem e vendem os seus 

produtos, negociam empréstimos e a própria terra da qual sobrevivem. O domínio do 

seu pensamento é a praxis, que fornece à comunidade camponesa formas de 

experimentar o mundo real que a cerca. Neste sentido, mil covas informa o quanto 

se pode plantar, o quanto se espera colher, o quanto vai estar disponível para 

alimentação, o quanto se vai ganhar e o quanto se vai gastar (pagar). 

• A logística não tem relevância para a geometria e a ênfase na mensuração não 

gera progresso.

• Geometria = mensuração ( atividade prática).

• Geometria enquanto mensuração é de interesse secundário.

• Cálculos matemáticos aproximados ou sem provas e demonstrações, podem ser 

úteis, mas não são científicos.

Não é tão verdadeiro que cálculos relacionados à mensuração sejam apenas 

funcionais. Na cubação existem propriedades geométricas interessantes, como o 

parâmetro de forma e o fato do perímetro conter área, tanto é que estudos na 

perspectiva de desenvolver a sua formalização estão sendo realizados (Cruz, 1996). 

• O conhecimento geométrico associado à agrimensura pouco contribui para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico.

O conhecimento geométrico presente na cubação traz profundas implicações para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e geométrico, de forma que se não 

teve até então esta contribuição assimilada e absorvida reconhecemos como uma 
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questão da própria forma como a história foi tratada; mas é um conhecimento que, 

como outros com a mesma característica, tem se mantido ao longo da história, como 

o acre, a corrente inglesa, entre outros, cujas propriedades de entendimento sobre 

área sinalizam para uma concepção mais ampla do que a que é até então aceita 

como científica e única verdadeira. 

• Resultados podem ser corretos ou incorretos, bons ou ruins.

• Exatidão ou um bom grau de aproximação dos resultados indicam a natureza do 

conhecimento científico.

• A maior parte das fórmulas utilizadas são aproximadas.

• A fórmula (a+b/2)(c+d/2) é incorreta para um quadrilátero genérico.

• Para cada forma geométrica se aplica apenas uma única fórmula. Regras 

aplicáveis corretamente ao quadrado não se aplicam a círculos.

A fórmula apresentada acima é a mesma da cubação (Ac = {[(a+b)(c+d)]4/10}) feitas 

as conversões de unidades. Ela é correta para qualquer figura considerada de 

quatro lados, desde que seja respeitada a sua condição de aplicação. Nestes casos 

a fórmula é exata, o que sugere a possibilidade do mesmo fato mesmo ter ocorrido 

com as medidas de área apresentadas na história, uma vez que esta condição de 

aplicabilidade parecia estar presente. Esta condição tem origem na agricultura, onde 

o movimento realizado com os instrumentos, tipo capinadeira, utilizados no 

manuseio da terra, garante a aplicação correta da fórmula. Isto se estende à 

construção de altares ou de figuras com estas características. 
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• É impossível a um segmento linear expressar uma área, tendo por base apenas a 

mensuração.

• Regras corretas para medidas circulares pressupõem ciência da relação entre o 

arco, o raio e a área nos termos euclidianos. Outras possibilidades parecem não 

existir, ou se existem, são incorretas.

• Estimativas corretas de áreas circulares pressupõem conhecimento de 

incomensurabilidade.

Na cubação, o círculo se caracteriza como uma figura de quatro lados, quando 

concebido a partir da construção de um segmento de reta que tem uma extremidade 

fixa e a outra extremidade realiza um movimento de rotação em torno do eixo que 

passa pela extremidade fixa. Assim, o círculo pode ter sua área obtida através da 

mesma fórmula utilizada para figuras de quatro lados, de modo que um dos lados 

corresponde a zero e o lado oposto corresponde ao perímetro. Este procedimento 

dispensa o uso do π, desde que se suponha possível medir o comprimento do 

perímetro e do raio. 

3.6. Implicações para o ensino da geometria3.6. Implicações para o ensino da geometria3.6. Implicações para o ensino da geometria3.6. Implicações para o ensino da geometria 

Durante toda esta tese evidenciamos alguns aspectos que consideramos de 

importância para o ensino. No entanto, julgamos relevante destacar algumas 

implicações derivadas deste estudo. 

Uma implicação mais geral para o ensino da geometria, presente neste estudo, 

aponta para a necessidade de se trabalhar a história da geometria e o conhecimento 
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geométrico considerados a partir de uma nova perspectiva que envolve tanto os 

aspectos práticos quanto os teóricos relacionados a esta área de conhecimento. 

Ressaltamos que recorrer à história, carregando as categorias tais como as 

apresentadas neste estudo, permite a ampliação do conhecimento através da 

apreensão de modos de pensamento e possibilidades de conhecimentos alternativos 

com a mesma valoração de cientificidade e racionalidade que o conhecimento 

tradicionalmente aceito como verdadeiro. 

Neste sentido, recorrer metodologicamente à história, tal como no presente estudo, 

permite identificar elementos importantes a serem considerados na organização de 

conhecimentos e conteúdos a serem ensinados, favorecendo: 

• possibilidades alternativas de análises; 
• a inversão na seqüência de conteúdos;
• a organização conhecimentos significativos e não apenas considerando um único 

como verdadeiro;

• tratar a geometria da cubação como comportando a mesma complexidade 

cognitiva que a geometria euclidiana. O conhecimento sobre cubação amplia e dá 

novo significado à geometria euclidiana;

• a apreensão o movimento do pensamento dos teóricos, bem como suas crenças 

e pressupostos;

• a composição um novo conhecimento, mais significativo, sobre geometria.

Outra implicação não menos importante, refere-se ao próprio conteúdo geométrico 

atrelado à cubação, permitindo que reconheçamos nossas crenças associadas ao 

conhecimento geométrico tradicional, ao mesmo tempo que amplia e oferece novo 

significado ao mesmo, como por exemplo:  

• a idéia de área como diferente do simples número de unidades;
• a possibilidade de um segmento de reta conter área;
• a possibilidade de que resultados geométricos relevantes sejam produzidos no 

âmbito da atividade prática;  
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• o fato de que comunidades antigas produziram conhecimentos tão complexos 

quanto os produzidos pela sociedade contemporânea;

• a existência de critérios de aplicabilidade para os procedimentos que conferem 

exatidão ao cálculo;

• o uso do corpo e sua extensão na produção de conhecimentos relevantes.

Isto remete a uma outra importante implicação para o ensino de um modo geral e da 

geometria em particular, que é a evidência de que para trabalharmos conhecimentos 

desta natureza do ponto de vista cognitivo, precisamos de uma abordagem que 

ressalte a questão experiencial, considerando o processo de categorização e a 

estruturação de conceitos a partir de uma forte relação com a prática, principalmente 

que envolva o corpo e sua extensão em termos do que ele produz de conhecimento. 

Vimos, por exemplo, que para estimar área na cubação, são utilizadas medidas que 

estão diretamente relacionadas ao movimento e manuseio de instrumentos de 

trabalho como extensão do próprio corpo, como o movimento realizado pela 

capinadeira ou pelo trator no preparo do solo, bem como a vareta utilizada para 

medir os limites do campo, construída na referência do palmo da mão (comprimento 

obtido a partir da mão estendida, contado da ponta do dedo mínimo à ponta do 

polegar).  

Para tanto, enfatizamos a necessidade de serem desenvolvidos estudos nesta 

perspectiva, ao mesmo tempo que sugerimos a abordagem desenvolvida por 

George Lakoff e colaboradores - Realismo Experiencial - como uma alternativa 

possível. Neste sentido importa destacar alguns aspectos cognitivos envolvidos no 

ensino da geometria: 

• a noção de espaço como algo experienciado através da interrelação de objetos;
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• a estruturação de categorias e significados a partir da relação com a prática e 
com o corpo; 

• o uso de metáforas como recurso metodológico;

• a apreensão do movimento do pensamento através de categorias;
• o reconhecimento de conceitos significativos.

Todos estes aspectos, considerados em conjunto, nos permite reconhecer e atribuir 

novo significado ao entendimento do processo de aquisição, elaboração, análise e 

transmissão de um conhecimento.  

É importante deixar claro que ao recorrermos desta forma à história e ao 

conhecimento produzido a partir da atividade prática dos homens, na sua relação 

com o ambiente físico e social, não estamos negando ou deixando de considerar 

qualquer forma de abordar um conhecimento no contexto do ensino; ao contrário, 

procuramos oferecer, ao conhecimento existente e considerado como verdade 

absoluta, outro contexto às nossas crenças, uma outra valoração e um outro 

significado. 

O que pretendemos é enriquecer o significado do conhecimento e 

conseqüentemente, ficarmos alerta para o movimento do pensamento, permitindo 

sua participação no jogo livre, de modo que possamos identificar as possibilidades 

de ampliar o conhecimento. 

Importa, para tanto, que também estejamos dispostos a revermos nossos 

pressupostos e de suspendê-los, de modo a tomarmos ciência da ação do 

comportamento do nosso pensamento e das conseqüências que geramos para o 
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pensamento através da relação entre ação e intenção, como sugerido por Bohm, no 

primeiro capítulo.  
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