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RESUMO 

 

SILVA, F. A. B. Influências iluministas na proposta de Lacroix para o ensino de 

geometria. 2018. 110p. Dissertação (Mestrado)– Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campina Grande, 2018. 

 

Em toda a história é possível percebermos rastros geométricos deixados nos diferentes 

períodos atravessados pela humanidade. Das pinturas e artefatos deixados pelos primeiros 

povos ao conhecimento desenvolvido e formalizado na Antiguidade, que mesmo escondido 

nos mosteiros medievais, acenou para o desenvolvimento do mundo moderno quando uma 

nova visão de mundo deu aos iluministas um motivo a mais para evidenciar a importância do 

conhecimento geométrico. Em uma era de revoluções, onde o cenário é a Europa eos 

personagens principais são a França, a Inglaterra e a Alemanha, alterações nos diferentes 

setores da sociedade e ideias misturam-se. Na França, especialmente, influenciaum pedido 

geral por mudanças que é fortalecido pelas ideias iluministas que fervem a época e, em 

particular, para o ensino propõem reformas, impossibilitadas pela destruição causada pela 

Revolução Francesa, aparecem em ações deLacroix, que convidado à reconstrução no período 

pós-revolucionário transforma em ações as ideias pensadas por iluministas desde muito 

tempo, destacando a importância da geometria no currículo escolar. Na busca de 

contribuirmos com as discussões que envolvem o ensino de geometria no campo da Educação 

Matemática, escrevemos este trabalho que é um estudo bibliográfico que trata das influências 

iluministas emLacroix. Pautados em uma abordagem histórico-filosófica,buscamos analisar 

em que medida as ideias iluministas do século XVIII podem ser percebidas na proposta de 

ensino de geometriaLacroix, em seu Essaissurl'enseignementengénéral, 

etsurceluidesmathématiquesenparticulier, datado do início do século XIX, na França pós 

revolucionária. 

 

Palavras-chave: Ensino de geometria. Iluminismo. Revolução Francesa.Lacroix. 

 

  



RÉSUMÉ 

SILVA, F. A. B. Lesinfluenceslumièresdanslaproposition de Lacroixpourl’enseignement 

de lagéométrie. 2018. 110p. Dissertation (Master) – Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB, Campina Grande, 2018. 

Danstoutel'histoireil est possiblenoter traces géométriqueslaissésdanslesdifférentespériodes de 

l'histoire de l'humanité. Des peintureset d'artefactslaissés par les premiers peuples à 

connaissancesdéveloppé et formalisé de l'antiquité que mêmecachédansmonastèresmédiévales 

a envoyéunsignalaudéveloppementdu monde moderne a donnéauxLumières une raison de 

pluspourmontrerl'importancedusavoirgéométrique. Dans une ère de révolutionsoùlescénario 

est l'Europe et, lespersonnagesprincipauxsontla France, l'Angleterre et L'Allemagne, 

transformationsdansdifférentssecteurs de lasociété et idées se mélangent. En France, 

particulièrement, influence une demande général de 

modificationrenforcépourlesidéesLumièresquiaugmentelatempérature de l'époque et, 

particulièrement, sontproposéesdes reformes dansledomaine de l'éducation, 

impossiblesenraisondesdestructionsoccasionnées par larévolutionfrançaise, 

apparaissentenactions de Lacroixinvitépour à reconstructiondanslapériodesuivante de 

larévolution transforme lespenséesLumièresenactionsmontrantl'importance de 

lagéométriedansle curriculum scolaire. Afin de contribuerauxdiscussionsrelatives à 

l'enseignement de lagéométriedansledomaine de l'éducationmathématiques, 

nousavonsécritcetexte. Cetexteestuneétudebibliographiquesur les influences 

Lumièresdansméthodesd'enseignement de Lacroix. Tracé en 

uneapprochehistoriqueetphilosophique. Nous avons pour objectifanalyserdansquellemesure 

les principes des Lumières du XVIIIe siècle avaitinflué la proposition d'enseignement de la 

géométrie de Lacroixdans son Essaissurl'enseignement en général, et surcelui des 

mathématiques en particulier, daté du XIXe siècle, en France.  

Mots-clés:Enseignement de la géométrie. Lumières.RévolutionFrançaise.Lacroix. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

SILVA, F. A. B. Illuminists influences in the proposal of Lacroix for teaching geometry. 

2018. 110p. Dissertation (Master) –UniversidadeEstadual da Paraíba– UEPB, Campina 

Grande, 2018. 

In all the history it is possible we realisegeometric  tracks left in the different periods crossed 

by the humanity. Since paintings and artifacts left by the first peoples at the knowledge 

developed and formalised in ancient that even hidden  in the monasteries medieval waved to 

the development of the modern world when a new world vision it has given for the Illuminists 

one more reason to show the importance of geometric knowledge. In an era of revolutions, 

where thhe scenario is Europe and, main characters are france, england and germany, changes 

in the different sectores of society  and ideas had been mixed. In France, particularly, 

influences a general request for changes that is strengthened by ideas illuminists that warmed 

the times and, in particular, propose reforms for teaching, impossible because of the 

destruction caused by the French Revolution, arise in actions of Lacroix, that invited to the 

reconstruction in the post-revolution period it turns ideas illuminists into actions, highlighting 

the importance of geometry in the school curriculum. With the objective of contributing to the 

debate about the teaching of geometry in the area of mathematical education, we wrote this 

research work that is a bibliographic study about the illuminist influences in Lacroix. 

Organized from an approach historical and philosophical. In which we seek to analyze to what 

extent the illuminist ideas of the eighteenth century influenced the proposal of geometry 

teaching of Lacroix In his Essaissurl'enseignement en général, etsurcelui des mathématiques 

en particulier, dated from the beginning of the XIX century, in France. 

Keywords: Teaching geometry. Illuminists.French Revolution.Lacroix. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O mundo, à medida que se transforma, dota-se de novas ideias e padrões, colocando 

aos indivíduos a necessidade de acompanharem as novas exigências impostas, e, para isso, 

esses indivíduos devem passar por processos contínuos de educação. Na educação, 

considerando, especialmente, o processo acadêmico que envolve o ensino, em meio a tantas 

mudanças é possível percebermos que os conteúdos e os métodos pelos quais se é ensinado, e, 

ainda, quais indivíduos têm acesso a esse ensino, muito variaram com o tempo, tendo 

importância evidenciada ou relativizada em acordo com a finalidade do ensino pensada em 

cada época. 

 No que se refere ao ensino de matemática, apesar de em alguns momentos da história 

não ter recebido o destaque merecido no currículo escolar, é impossível não percebermos a 

conexão existente entre o desenvolvimento de tal conhecimento e o desenvolvimento da 

humanidade. Especialmente, no que se refere à geometria, desde os tempos mais antigos, em 

meio a tantos pensamentos, o pensamento geométrico-matemático permeou a história do 

mundo, percebido em representações datadas de antes mesmo do que foi denominado como 

história, teve importância evidenciada por pensadores na Antiguidade, e, embora escondido 

nos mosteiros medievais, o conhecimento geométrico foi apresentado como caminho para o 

entendimento do mundo geometrizado pelos pensadores modernos, caminhando em paralelo 

com as necessidades que surgiam em diferentes momentos, é colocado em destaque com os 

pensadores iluministas do século XVIII como o caminho para o progresso. 

 As ideias iluministas dos filósofos franceses, por sua vez, contrariam todo o 

pensamento antigo para o ensino. Em um novo plano, destacam as ciências no lugar das letras 

antigas, e, entre as matemáticas, os conteúdos geométricos ganham a defesa de filósofos 

iluministas e, mais tarde, de matemáticos, como o francês Lacroix (1765-1843), como sendo o 

conteúdo que a partir do método da análise deve ser aprendido por todos. Tais mudanças 

ganham dimensão dentro do cenário de transformações da Revolução Francesa, quando 

chamado para colaborar com a reforma do ensino no período pós-revolucionário, ideias de 

Lacroix são colocadas em ação e escritas posteriormente em seu 

Essaissurl’enseignementengénéral, etsurceluidesmathématiquesenparticulier. 

 Evidentemente, se tratássemos detalhadamente da história do mundo, considerando 

suas diferentes partes, esse trabalho comportaria bem mais texto do que deve, assim, nossa 

escrita está delimitada pelas retas que nos conduzem a alcançar o objetivo de refletir sobre 
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influências iluministas no método de ensino de geometria, proposto por Lacroix. Para isso, 

fundamentados em textos que nos contam como se deram as principais alterações até 

chegarmos ao mundo europeu moderno, cenário das ideias iluministas, remontando a essa 

época, e melhor compreendendo o que está disposto no Essais...deLacroix, discorremos sobre 

os rastros deixados pela geometria ao longo da história, atravessando o caminho dos tempos 

mais antigos até odespertar da modernidade. Evidenciamos, também, como o ramo do ensino 

dependia das alterações que se davam nos outros setores da sociedade.  

 Ao olharmos para a história é possível percebermos, sem muito esforço, 

transformações significativas trazidas com o tempo aos cenários social, político e econômico 

do mundo, e, enredada a essas transformações, as alterações no ensino. Na busca de 

compreendermos o processo atravessado pelo último, é necessário entendermos as 

movimentações sócio-político-econômicas que lhes serviram de cenário à medida que 

também o influenciavam. Nesse sentido, olhando especialmente para a Europa, modelo para o 

mundo, não há como não perceber que alguns acontecimentos foram mais marcantes e 

trouxeram mais agitações e mudanças que outros.O novo modelo econômico do mundo 

recebera influência da Revolução Industrial inglesa, a política e ideologia antigas não lhe 

cabiam mais, coube à França influenciar o mundo com ideias iluministas postas em ações na 

Revolução Francesa, que, promovendo transformações, esparramou-se para o mundo, dando 

início a um novo tempo, não só iluminando o século XVIII, mas deixando as luzespara os 

próximos séculos. 

 Aos indivíduos que decretam mudanças e ao mesmo tempo são transformados por 

elas, em um cenário onde a visão de mundo mudara bruscamente, caminhando em direção a 

um novo sistema com ideias iluminadas, o modelo de ensino antigo não serve mais, é 

necessário um ensino que, se libertando das amarras do passado, acompanhe as mudanças e 

caminhe em direção ao progresso. O almejado ensino para todos, em consonância com o lema 

revolucionário francês, visava o progresso dos homens e, consequentemente, alcançaria o 

progresso da sociedade como um todo. 

 A discussão sobre o tema surgiu a partir de um estudo inicial no qual procurávamos, 

além de esclarecer historicamente o caminho percorrido pela geometria, os métodos para seu 

ensino, dentro de discussões e projetos do Leitura e Escrita em Educação Matemática - Grupo 

de Pesquisa (LEEMAT), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), momento em que nos 

encontramos com as ideias de Lacroix em seu Essais...Interessando-nos por tais ideias, 

recebemos o tema como sugestão do coordenador do Grupo de Pesquisa. 
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 Tema que, para refletir sobre conteúdo e método dentro de questões filosóficas que 

envolvem as preocupações do que ensinar e como ensinar, resgata nomes de filósofos 

consagrados pela história, e de matemáticos, como Lacroix, levando em consideração todo o 

cenário que os envolveram e influenciou na geração de ideias para o ensino e, em especial, 

para o ensino de geometria, o que faz com que o tema se apresente como relevante para as 

discussões da área de concentração Educação Matemática e, especialmente, a linha de 

pesquisa História, Filosofia e Sociologia das Ciências e da Matemática. 

Este trabalho é um estudo bibliográfico que trata das influências iluministas no método 

de ensino de geometria de Lacroix. Pautado em uma abordagem histórico-filosófica, as fontes 

usadas são os livros de Lacroix e sobre Lacroix, além de outros materiais disponíveis sobre 

História da Educação Matemática e História da Educação. 

No primeiro capítulo discorremos sobre os rastros de geometria deixados pelos 

diferentes povos ao longo da história. Inicialmente destacamos o pensamento geométrico-

matemático que pôde ser evidenciado desde os primórdios da humanidade, o caminho 

percorrido por ideias e conhecimentos geométricosque ao longo da Idade Antiga foram 

desenvolvidos e sistematizados. Como atravessando longo período tais conhecimentos, como 

os diversos setores da sociedade,estiveram centralizados nas mãos da Igreja durante o período 

da Idade Média. A transição para a Era Moderna juntamente com a nova concepção de mundo 

que emergia e conduziao conhecimento para além das paredes dos templos medievais. 

No segundo capítulo atentamos para a efervescência de ideias no século XVIIIque 

segue a modernidade em Estados europeus. Apresentamos os principais iluministas e suas 

ideias para o ensino em geral e o de geometria.Entre costumes e ideias dessa época 

procuramos compreender o cenário francêscom sua política e economia que sediou a 

Revolução Francesa e abriu caminho para a reforma no ensino. 

No terceiro capítulo discorremossobreLacroix e sua proposta de ensino no período 

pós-revolucionário francês. Compreendendo quem foi Lacroix, bem como sua importância 

para a reconstrução do ensino francês. Apresentamos suas ideias para o ensino em geral, sua 

discussão sobre método e, especialmente, sobre sua proposta para o ensino de geometria. 

No quarto capítulo destacamosinfluências iluministas em Lacroix.Por fim, 

apresentamos nossas considerações sobre essas influências e ideias para a continuidade da 

pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

OS RASTROS DE GEOMETRIA AO LONGO DA HISTÓRIA 

  

O que há registrado nas histórias geral e da educaçãomostra-nos que os conhecimentos 

desenvolvidos pelos povos, ligados aos fatores sócio-político-econômicos do meio em que se 

encontravam, na medida em que eram passados adiante, selecionados, caracterizaram o 

processo de ensino. Assim, para não discutirmos superficialmente sobre o ensino, 

considerando-o como um ramo isolado, e apenas com um fim em si mesmo, é necessário 

olharmos atentamente o processo histórico que atravessou. 

 Os povos, desde os tempos mais antigos do que há registrado na história, na busca pela 

sobrevivência, adequavam-se às mudanças que lhes eram impostas, o que os fazia caminhar 

em direção ao desenvolvimento. Desenvolvimento que pode ser entendido nos mais diversos 

sentidos, inclusive de ideias, dentre as quais destacamos o que se refere ao pensamento 

geométrico-matemático, que desde muito tempo se fez presente no pensamento e no caminhar 

dos indivíduos, influenciando e sendo influenciado pelas alterações que se davam nas 

sociedades. Diversas representações desse pensamento foram deixadas pelos primeiros povos 

da humanidade.Na Antiguidade, essa forma de pensar recebeu atenção e, sendo necessária 

para resolver problemas que se davam, obteve um notório desenvolvimento, que, embora 

registrado e sistematizado pelos pensadores dessa época, passou um longo período escondido 

nos mosteiros medievais, mas que logo seria chamado pela importância evidenciada na 

necessidade de compreender o mundo geometrizado que se apresentava na Modernidade. 

 

1.1. O início da humanidade e o pensamento geométrico-matemático 

 No início, quando não havia sequer sociedades formadas na forma que hoje 

concebemos, o indivíduo, movido pelo instinto de sobrevivência, agia sobre o meio e, à 

medida que o moldava, transformava a si mesmo, caracterizando um processo de produção da 

existência humana, pelo qual, na medida em que o tempo passa, o indivíduo desenvolve 

materiais, ideias e métodos para si. Não sendo sozinho, na interação com os demais, passa o 

que foi desenvolvido e que continua sendo importante adiante, em um processo de ensino 

mútuo, fazendo com que esse processo de produção da existência humana, seja um processo 

social (ANDERY et al, 1996). Nesse processo, são expressas as relações e atividades reais do 

homem, que são as ideias, que representam o que o homem faz,a maneira que vive, como se 

relaciona com os demais, o mundo que o rodeia e suas próprias necessidades (ANDERY et al, 
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1996).  As ―necessidades materiais do homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo 

em que nelas interfere‖, determinam a ciência ―como uma das formas de conhecimento 

produzido pelo homem no decorrer de sua história‖ (ANDERY et al, 1996, p. 13). Para suprir 

tais necessidades, na base de todas as relações humanas temos estabelecido o trabalho, pelo 

qual são produzidos os bens necessários à vida humana, para isso os indivíduos desenvolvem 

caminhos e desenvolvem-se econômica e socialmente. As relações de trabalho, ―ao lado do 

nível técnico dos instrumentos de trabalho, dos meios disponíveis para a produção de bens 

materiais, compõem a base econômica de uma dada sociedade‖ (ANDERY et al, 1996, p. 11), 

que, por sua vez, ―determina as formas políticas, jurídicas e o conjunto das ideias que existem 

em cada sociedade‖. Sua transformação induz toda a sociedade à transformação, ―implicando 

um novo modo de produção e uma nova forma de organização política e social‖ (ANDERY et 

al, 1996, p. 11). 

 

O desenvolvimento do homem e de sua história não depende de um único 

fator. Seu desenvolvimento ocorre a partir das necessidades materiais; estas, 

bem como a forma de satisfazê-las, a forma de se relacionar para tal, as 

próprias ideias, o próprio homem e a natureza que o circunda, são 

interdependentes, formando uma rede de interferências recíprocas. Daí 

decorre ser esse um processo de transformação infinito, em que o próprio 

homem se produz. Nesse processo do desenvolvimento humano 

multideterminado, que envolve inter-relações e interferências recíprocas 

entre ideias e condições materiais, a base econômica será o determinante 

fundamental. Tais condições econômicas em sociedades baseadas na 

propriedade privada resultam em grupos com interesses conflitantes, com 

possibilidades diferentes no interior da sociedade, ou seja, resultam num 

conflito entre classes. Em qualquer sociedade onde existam relações que 

envolvam interesses antagônicos, as ideias refletem essas diferenças. 

(ANDERY et al, 1996, p. 12). 
 

A dependência entre processos materiais e o desenvolvimento de conhecimentos ditos 

não-materiais pode ser percebida quando olhamos atentamente o caminho percorrido pela 

humanidade. Determinados conhecimentos só foram possíveis de serem desenvolvidos a 

partir do que o meio oferecia ou propunha aos indivíduos. Nesse sentido, é possível 

percebermos rastros geométricos significativos ao longo de toda a história da humanidade. 

 No início, em função de viver da caça, os povos do período Paleolítico
1
 (EVES, 2002) 

eram nômades e se deslocavam conforme se davam as estações e o amadurecimento de frutas 

e castanhas. Nesse longo período, além de as pessoas registrarem a parte de cada família na 

caçada, tambémcomerciavam entre si.A ideia de contar era necessária a ambas as atividades, 

                                                             
1
 Ou Antiga Idade da Pedra (c. 5 000 000 - 10 000 a.C. )  (EVES, 2002, p. 23) 
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caracterizando os primeiros passos para o pensamento científico (EVES, 2002). Para suas 

tarefas, nesse período, armas e ferramentas mais avançadas começaram a ser fabricadas, e, 

―do ponto de vista matemático, a simetria tridimensional dos machados de pedra bifaciais 

aponta para o surgimento do conceito de simetria‖, ―além da adição de um novo senso 

tridimensional de espaço‖ (ALMEIDA, 2013, p. 103). Representações de figuras geométricas 

inscritas em pedras ou ossos de animais, formas geométricas escolhidas e preservadas datadas 

dessa época evidenciam um interesse desses povos por formas geométricas, denotando ―o 

mais antigo vestígio de interesse pela geometria que temos conhecimento‖ (ALMEIDA, 2013, 

p. 107). Assim, pode-se deduzir que alguns desses primeiros povos podem ter alcançado 

―alguma forma de pensamento simbólico, mormente de caráter geométrico‖ (p. 112),levando-

nos a concluir que o pensamento matemático geométrico pode ter começado muito antes do 

que se pensava (ALMEIDA, 2013). 

 Por efeito de mudanças climáticas, para se proteger da fome, na medida em que o 

meio mudava, o homem ajustava-se como podia, e, assim, ―em certas partes do mundo, os 

povos foram impelidos para uma agricultura intensiva e em grande escala‖ (EVES, 2002, p. 

52), caracterizando o período Neolítico
2
, com a revolução agrícola que gerou profundas 

transformações. Os povos transformavam-se em sedentários, passando a cultivar a terra, o que 

significou a irrigação dos vales onde a chuva era escassa, e, de outro lado, as cheias periódicas 

de rios significou a construção de barragens. Para tais atividades, foi necessário―não só 

cooperação e a arte da engenharia como também, igualmente, um sistema de preservação de 

registros‖ (EVES, 2002, p. 53). 

 

1.2. Idade Antiga, o desenvolvimento e sistematização da geometria 

 Com o surgimento das civilizações formadas às margens de grandes rios, pela 

necessidade de sobreviver pela agricultura, temos demarcada a Antiguidade, período histórico 

no qual destacamos as civilizações da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, considerando suas 

fortes influências no mundo, especialmente pelos conhecimentos desenvolvidos por esses 

povos, particularmente o conhecimento geométrico. 

 Dentre os povos da Mesopotâmia, e suas significativas contribuições, estão os 

suméricos, ―responsáveis pela escrita mais antiga de que se tem conhecimento‖. ―Na área 

científica, os mesopotâmios deixaram contribuições notáveis‖, como a criação da álgebra e 

um sistema de pesos e medidas (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 27). Dadas as circunstâncias 

                                                             
2
 Ou Nova Idade da Pedra (c. 7000 - 3000 a.C.) (EVES, 2002, p. 23). 
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de desenvolvimento econômico pela localização da Babilônia, na rota de grandes caravanas, a 

matemática babilônica alcançou alto grau de desenvolvimento, além de uma geometria 

relacionada à mensuração prática (EVES, 2002). 

 Os egípcios, induzidos pela construção civil, debruçavam-se sobre o conhecimento 

geométrico-matemático, utilizavam a raiz quadrada e as frações. Ainda nessa época, 

―calculavam também a área do círculo e a do trapézio‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 

23).Como resultado de seus estudos e conhecimentos deixaram as grandes e misteriosas 

pirâmides faraônicas, que, para serem erguidas, necessitaram de um conhecimento à frente do 

que julgamos que possuíam naquela época. 

 A Grécia, considerada berço das sociedades europeias contemporâneas,onde se 

desenvolveu uma cultura extremamente significativa, na qual surgiu a filosofia, a democracia 

e, ainda, conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento da matemática,naturalmente 

atravessou diferentes períodos (ARRUDA; PILETTI, 2000). Em algum tempo, passou da 

crença na concepção mítica do mundo para a reflexão racionalizada e a discussão, graças às 

transformações que se deram nas relações sociais e políticas, entre as quais, o aparecimento 

dos primeiros filósofos e odesenvolvimento das pólis ou cidades-estados, culminando em uma 

nova visão do mundo e do indivíduo(ARANHA, 2006). 

Com a pólis, novas exigências surgiam, havia a necessidade de educar cidadãos, agora, 

a política precisava de cidadãos que convencessem pela palavra. A educação necessitou 

passar por alterações, ―com o tempo, à medida que aumentou a exigência de melhor formação 

intelectual, delinearam-se três níveis de educação: elementar, secundária e superior‖ 

(ARANHA, 2006, p. 65). Especialmente, Tales e Pitágoras foram responsáveis por formalizar 

a matemática e a geometria. O responsável pelo ensino da leitura e escrita era o gramático, 

este reunia, seus alunos, em qualquer lugar, e utilizava métodos como ―o recurso de silabação, 

repetição, memorização e declamação‖, escreviam em tabuinhas enceradas, e faziam os 

cálculos com auxílio dos dedos e do ábaco (ARANHA, 2006, p. 65).   

 Inicialmente, na Grécia, os fenômenos naturais eram compreendidos pelos mitos. Mais 

tarde, com o desenvolvimento do pensamento, um novo método de compreensão do mundo 

era introduzido, esse método ―consistia em observar o mundo e o que ocorria à própria volta, 

para depois refletir em busca de uma explicação lógica e racional para o que havia se 

percebido‖, recebendo o nome de filosofia, que seria base das ciências modernas, e quem a 

ele se dedicava passou a ser conhecido como filósofo (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 59). 
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O pensamento exigia um método, do qual dependia o conhecimento, e, em tratando da 

produção de conhecimento, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles marcaram esse período, 

influenciando o desenvolvimento da filosofia e da ciência. Esses três filósofos viam no 

homem a capacidade de produzir conhecimento e, na busca de formas de ação que levariam o 

homem a produzi-lo, propuseram métodos (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 1996a, p. 

59). 

 

A proposição de métodos para a produção de conhecimento do e para o 

homem está associada à crença de que pela via do conhecimento das 

verdades, pela via do conhecimento objetivo, seria possível formar os 

cidadãos e, portanto, seria possível transformar a cidade para que essa fosse 

melhor e mais justa. (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 1996b, p. 59). 

 

Sócrates (469-399 a.C.) era muito procurado para resolver problemas, e,em vez de 

responder às questões que lhe apresentavam, auxiliavapara que cada um descobrisse por si 

próprio a verdade, questionando―as pessoas sobre suas dúvidas, até que, por si mesmas, 

chegassem ao conhecimento‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 60). 

 Platão (427-347 a.C.)valorizava a educação intelectual, coroada pelo estudo das 

ciências, com destaque para a matemática, ―e pela dialética, processo que eleva a alma das 

aparências sensíveis às ideias‖ (ARANHA, 2006, p. 72). Recomendava o ensino da 

geometria. Diz-se que na entrada de sua famosa Academia de Atenas estava escrito que não 

entrasse quem não soubesse geometria. Para ele, o currículo de base científica, formado por 

aritmética, geometria e astronomia, não tinha ―o objetivo de formar especialistas, mas 

preparar para a mais elevada atividade humana, o filosofar‖ (ARANHA, 2006, p. 73). 

 Aristóteles (384-322 a.C.) ministrava suas aulas nos jardins do templo de Apolo Lício 

e, por isso, sua escola ficou conhecida como Liceu (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 60). 

Apesar de questões metodológicas já existiremdesde Sócrates e os sofistas,a metodologia de 

Aristóteles merece ser destacada, deve-se a ele a organização rigorosa do Organon, ou órgão, 

instrumento de pensar que mais tarde recebeu a denominação de lógica formal. ―A 

compreensão precisa dos processos de análise e síntese, indução, dedução e analogia ajudará a 

desenvolver também o método lógico de ensinar‖ (ARANHA, 2006, p. 75). 

De modo geral, nesse período, com a preocupação na formação do cidadão, as 

reflexões dos filósofos foram enriquecidas com o surgimento de questões que tratavam sobre 

o que é melhor ensinar, como é melhor ensinar e, ainda, para que ensinar (ARANHA, 2006). 

 Mais tarde, quando a cultura grega se funde com a cultura oriental, caracterizando o 

chamado período helenístico, quando se separam ciência e filosofia, uma vez que 
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―paralelamente ao desenvolvimento do corpo de conhecimento hoje denominado filosofia [...] 

desenvolveu-se uma nova forma de organização do trabalho de produção de conhecimento‖ 

que deu origem à ciência (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 1996b, p. 98). 

 

Como uma das formas de conhecimento produzido pelo homem no decorrer 

de sua história, a ciência é determinada pelas necessidades materiais do 

homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo em que nelas 

interfere. (ANDERY et al, 1996, p. 13). 

 

Especialmente, no que se refere à geometria, embora tenham ocorrido diversas 

realizações geométricas em diferentes lugares, ―foram os gregos que, no período helênico, 

ampliaram os conhecimentos geométricos até então conquistados‖ (COSTA, 2005, p. 557). 

Desse períodoé datado Oselementos de Euclides, ―um dos mais famosos e influentes livros 

usados em vários tipos e níveis de ensino‖ (SCHUBRING, 2003, p. 28). 

Mais tarde, os romanos conquistaram os reinos helenísticos. Roma tornara-se 

poderosa, e, na medida em que o tamanho da cidade aumentou, consequentemente, ―a 

economia, a política, a vida social e religiosa dos romanos passaram por profundas 

transformações‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 73), que repercutiram em alterações nas 

instituições republicanas fazendo com que se adequassem às necessidades da cidade. A 

formação intelectual dos romanos foi aperfeiçoada. Escravos gregos eram conduzidos a Roma 

e elevados à condição de mestres, ensinando língua e literatura grega aos jovens(ARRUDA; 

PILETTI, 2000). 

Acontecia a fusão das culturas, fazendo com que desde cedo as crianças aprendessem 

latim e grego, característica que marcaria o ensino por longos tempos. O aspecto econômico 

desde sempre influenciou a educação.―O desenvolvimento do comércio, o enriquecimento de 

uma camada de plebeus e o início da expansão romana tornaram a sociedade emergente mais 

complexa, o que exigia outro modo de educar‖ (ARANHA, 2006, p. 90). 

 Posteriormente, o sistema sócio-político-econômico romano enfrentaria uma grave 

crise que resultaria em sua desintegração, um ―longo processo de ruralização, diminuição do 

fluxo econômico, descentralização política e administrativa geraria as principais estruturas do 

sistema feudal‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 87). O mundo antigo enfrentaria um novo e 

longo período. Era a Idade Média que acenava. 

 

1.3. Idade Média e o conhecimento escondido nos mosteiros 
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 A queda do Império Romano Ocidental favoreceu a invasão dos povos bárbaros e, 

com isso,o surgimento de novos reinos. Entre os quais, o reino dos francos, que habitaram, até 

o século V, o atual território da França. Esse reino foi ―marcado por constantes disputas 

políticas entre realeza e a nobreza proprietária de terras [e] só seria unificado novamente com 

Clotário II‖ que, para isso, concedeu vantagens à nobreza, ainda no século I d.C., o que 

acabou por fortalecer o poder desse grupo social (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 102). 

 Quem também se fortalecia nessa época era a Igreja, conquistandoum papel 

importante na sociedade medieval. Além de ser grande proprietária de terras, símbolo de 

riqueza nesse período, a ela também pertencia o controle do saber, do qual a maior parte da 

população esteva distante. Os membros do clero dominavam a leitura e a escrita, e os 

mosteiros eram os verdadeiros polos culturais da época, ―suas bibliotecas preservavam obras 

de escritores da Antiguidade grega e romana‖. Geralmente, ao lado de cada mosteirohavia 

uma escola, e,comumente quem a frequentava convertia-se ao cristianismo (ARRUDA; 

PILETTI, 2000, p. 106). 

 Logo, através das Cruzadas
3
organizadas pela Igreja que reabriram o Mediterrâneo, 

dominado pelos Muçulmanos, seria dado o desenvolvimento comercial que orientaria as 

transformações do sistema feudal, abrindo espaço para as cidades (ARRUDA; PILETTI, 

2000). Com o comércio que se desenvolvia, o panorama econômico e social alterava-se 

definitivamente, oportunizando o surgimento da burguesia, formada de artesãos e 

comerciantes. ―Onde só existia o poder do nobre e do clero, contrapôs-se o do burguês. Eram 

três os polos da atividade medieval: o castelo, o mosteiro e a cidade; e três os seus agentes: o 

nobre, o padre e o burguês‖ (ARANHA, 2006, p. 108). 

 Quanto ao ensino, os alunos ―eram mantidos numa atitude passiva e receptiva‖ pelos 

métodos tradicionais, aprendiam por repetição e memorização e deviam ―reproduzir com 

precisão infalível os conteúdos assim impressos em suas mentes‖ (SCHUBRING, 2003, p. 

21).  

De modo geral, até esse período, ―o conhecimento e a arte de escrever eram mantidos 

secretos e inacessíveis à população em geral‖ (SCHUBRING, 2003, p. 21). Não diferente da 

Antiguidade, quando ―a escola filosófica e matemática dos pitagóricos, e os arquitetos das 

cúpulas medievais que guardavam grande segredo em relação ao seu conhecimento 

geométrico aplicado‖ (SCHUBRING, 2003, p. 21). Assim, no que se refere à matemática na 

                                                             
3
 Expedição militar e religiosa 
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Europa durante a Idade Média, esse era um conhecimento preferido―quando servia a fins 

ideológicos, isto é, religiosos‖ (SCHUBRING, 2003, p. 38). 

Mas o comércio emergente não só proporcionava a troca de mercadorias, como 

também a troca de saberes entre os diferentes povos, um novo cenário mostrava sinais, e, com 

as mudanças trazidas pelas necessidades que emergiam, para quem estava ligadoao comércio, 

a importância de saber ler, escrever e fazer cálculos foievidenciada. Era necessário ―pessoas 

capazes de escrever contratos, estatutos, regulamentos e leis – importantes instrumentos da 

centralização do Estado e da organização das atividades econômicas‖. Os burgueses foram 

responsáveis pelas primeiras escolas leigas no século XII, que culminaram na organização das 

universidades, sendo a de maior prestígio a de Paris, onde os maiores mestres da época se 

reuniam.O ensino incluía ―artes, com estudos gerais (gramática, retórica, dialética-lógica, 

aritmética, música, geometria e astronomia); direito; medicina; e teologia‖ (ARRUDA; 

PILETTI, 2000, p. 141). 

 

Embora a fé fosse considerada mais importante, e a razão apenas seu 

instrumento, impôs-se uma sistematização, conhecida como filosofia cristã, 

que se estendeu por dois grandes períodos: [...] Patrística e Escolástica. [...] 

A Escolástica é a mais alta expressão da filosofia cristã medieval. 

Desenvolveu-se desde o século IX, alcançou o apogeu no século XIII e 

começo do XIV, quando seguiu a decadência até o Renascimento. 

(ARANHA, 2006, p. 112-114) 

 

 Tais acontecimentos dão nova forma à Europa, colocam o sistema feudalista em crise, 

abrem espaço às monarquias nacionais, centralizadas e fortes.Assim começavam a surgir os 

Estados modernos das sociedades modernas, e, ―dentre os diversos processos de centralização 

do poder pelos reis na Europa ocidental, destaca-se o da França‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, 

p. 135). 

  

1.4. Idade Moderna e a nova concepção de mundo 

 A transição do velho mundo para a modernidade se dava com as transformações que 

ocorriam com o capital e a produção, que começa no sistema doméstico, passa pela 

manufatura e chega ao sistema fabril, com o surgimento da máquina, que, favoreceu a 

ocorrência da Revolução Industrial (ANDERY et al, 1996). 

 O crescimento do comércio faz ascender a classe burguesa, causando transformações 

que interferem na forma de pensar da época. Havia a pretensão de chegar à secularização
4
do 

                                                             
4
 Deixar de ser religioso para ser leigo 
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saber, afastando-o da religião, tornando-o mais humano, o que se dava fortemente com o 

―retorno às fontes da cultura greco-latina, sem a intermediação dos comentadores medievais‖, 

o que formava os valores e ideias dos escritores renascentistas. A pretensão era formar o 

espírito do indivíduo culto mundano, o cortês (o que frequenta a corte), ou o gentil-homem 

(ARANHA, 2006, p. 124). 

 Com os tempos modernos, surgia também a imprensa e seu impacto combinado com o 

Humanismo acabou por levar ―as universidades a efetivar reformas internas, a reformular seus 

currículos e práticas de ensino, a introduzir novas disciplinas (história, grego, filologia) e a 

elevar o status de disciplinas marginais, como era o caso da matemática‖ (SCHUBRING, 

2003, p. 40). 

Em grande parte, essas reformas não emanavam do interior das 

universidades. Soberanos territoriais decretavam inovações, ou as próprias 

universidades respondiam a pressões externas por mudanças. No entanto, 

gradativamente a integração da matéria impressa na prática de ensino da 

universidade enfraqueceu o papel tradicional da transmissão oral: a 

aprendizagem não mais se restringia à mera escuta passiva, pois os 

estudantes tinham agora oportunidade de tornarem-se ativos e de fazerem 

alguns estudos por conta própria. O ensino abriu-se para novas ideias; o 

sistema de conhecimentos não era mais estático. (SCHUBRING, 2003, p. 

40-41). 

 

Graças aos fundamentos do Renascimento surgidos na região da Itália (COSTA, 2005) 

e ao incentivo doHumanismo surgia o interesse pela idade clássica da Antiguidade e, graças 

àimprensa, ―os textos originais gregos e romanos começaram a ser editados e impressos, 

sendo utilizados no ensino universitário‖ (SCHUBRING, 2003, p. 44).  

 

Isso resultou também nas primeiras edições impressas de matemática: a 

primeira edição dos Elementos de Euclides em latim ocorreu em 1482, e a 

primeira edição em grego, em 1533. A partir de 1482, uma corrente 

regularmente crescente de edições dos Elementos foi impressa, e elas podem 

ser consideradas um best-seller do período do Humanismo. (SCHUBRING, 

2003, p. 44-46). 

 

Os elementos de Euclides foram adotados em 1552 para o ensino da matemática nos 

Collègesda ―Companhia de Jesus, fundamentada em 1534‖.Talvez, esse fato tenha 

provocado―a campanha de PetrusRamus (Pierre de laRamée) contra Euclides, que 

gradativamente resultou no estabelecimento de notáveis novas tradições de livros-texto‖ 

(SCHUBRING, 2003, p. 46). 
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Ramus (1515-1572) envolveu-se ―ativamente no combate contra o aristotelismo e a 

escolástica no interior das universidades. Isso o fez um dos mais ardorosos inimigos dos 

jesuítas‖(SCHUBRING, 2003, p. 46). 

 

Uma das principais realizações de Ramus foi sua crítica aos Elementos de 

Euclides: não somente das proposições em particular ou da exatidão ou do 

rigor de certas demonstrações, mas muito mais fundamentalmente da sua 

metodologia. Na opinião de Ramus, os Elementos não eram, como 

tradicionalmente julgados, o modelo primordial para o raciocínio rigoroso e 

para a dedução lógica, mas antes revelavam uma falta de ordem natural, 

metódica. (SCHUBRING, 2003, p. 46). 

  

Além do Humanismo, o Racionalismo, ―expresso na convicção de que tudo se poderia 

explicar pela razão e pela observação objetiva da natureza‖, marca o período do 

Renascimento, levando ―à busca do conhecimento da natureza e do indivíduo e, de modo 

ainda mais amplo, à tentativa de compreender o universo de forma calculada e matemática, 

dando origem ao heliocentrismo‖. Surgia uma nova visão de mundo, inclusive, expressa na 

arte e no saber que agora olhavam ―para o mundo concreto, para a humanidade e a sua 

capacidade de transformar o mundo‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 162-163). 

As diversas atividades influenciaram e eram influenciadas pelas ideias do 

Renascimento. Sobre isto, pode-se destacar as artes, nesta época carregadas de conhecimentos 

geométricos. 

 

Dentre as novas técnicas de pintura destaca-se a perspectiva - representação 

do espaço em profundidade. A perspectiva é uma técnica baseada na 

geometria, que consiste em representar os objetos em três dimensões, de tal 

modo que, quanto maior a distância entre eles e o observador, menores 

aparecem reproduzidos na tela. O desenvolvimento da perspectiva expressa 

uma nova concepção de mundo. (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 165). 

 

 As alterações na economia geravam diversas outras alterações na sociedade. Os 

negócios se deparavam com as restrições impostas pela Igreja Católica, que condenava, por 

exemplo, o empréstimo a juros, mas encontravam apoio nos protestantes que consideravam o 

enriquecimento um sinal do favorecimento divino. Essa oposição, somada a ideias religiosas 

que começam a divergir, culminaria na Reforma Protestante, no século XVI. Seus 

representantes, Lutero e Calvino, receberam a adesão dos nobrese da rica burguesia 

(ARANHA, 2006).O cristianismo, que outrora unificara o período medieval, agora era 

representado na divisão do mundo cristão. 
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 A Igreja Católica, desesperada, reagiu contra o crescimento da crença protestante, 

surgia a contrarreforma, e com isso a formação da Companhia de Jesus. Enquanto de um lado 

as escolas religiosas se multiplicavam, de outro lado, os ideais burgueses influenciavam na 

educação, que ―procurava bases naturais, não-religiosas, a fim de se tornar instrumento 

adequado para a difusão dos valores burgueses‖ (ARANHA, 2006, p. 132). 

 

Como pudemos observar, o Renascimento foi um período de contradições 

típico das épocas de transição. A classe burguesa, enriquecida, assumia 

padrões aristocráticos e aspirava a uma educação que permitisse formar o 

homem de negócios, ao mesmo tempo capaz de conhecer as letras greco-

latinas e de dedicar-se aos luxos e prazeres da vida. (ARANHA, 2006, p. 

135). 
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CAPÍTULO II 

O SÉCULO XVIII E A EFERVESCÊNCIA DAS IDEIAS 

  

Na Europa, as ideias dos pensadores renascentistas, decorrentes das leituras dos textos 

originais da Antiguidade, somadas aos fatos econômicos, sociais e políticos que aconteciam, 

abrem caminho para a efervescência de ideias, sugerindo mudanças que se dariam no século 

XVIII. Essas ideias nasciam junto aos aspectos econômicos da Inglaterra com sua Revolução 

Industrial, e, levadas à França, postas frente ao cenário sociopolítico encontrado, gritavam por 

mudanças que culminariam na Revolução Francesa. As mudanças exigidas evidenciavam a 

transformação pela qual o mundo passara nos últimos tempos.Para acompanha-las os 

indivíduos necessitavam de um ensino reformado. 

  

2.1. O Iluminismo 

 A centralização do poder, com o surgimento dos Estados Nacionais na Europa, que ―se 

deu sob a forma da monarquia absoluta‖ (GRESPAN, 2014, p. 22), implicou em retirar das 

cidades e suas burguesias a autonomiade determinar a qualidade e quantidade dos bens que 

produziam e comercializavam. É quando a política de regulamentação governamental da 

economia se inicia, o mercantilismo,a economia passa a ser concebida também como esfera 

pública e não apenas privada (GRESPAN, 2014). 

 E, enquanto, de um lado, havia quem defendesse o direito divino dos reis, de outro, 

havia quem analisasse e publicasse sobre os fundamentos e limites do poder, era o caso de 

Hobbes (1588-1679) (GRESPAN, 2014). 

 Tais ideias, completamente divergentes, davam lugar, nesse século, a um debate 

político. Posteriormente, filósofos como Tyrrele Locke retomariam a polêmica, 

reinterpretando a tradição dos direitos naturais. Depois, Locke, afirma a existênciados 

contratos entre indivíduos no estado natural, que podem comercializar suas propriedades 

privadas. E define as relações econômicas como ―a esfera social em que não pode intervir o 

poder político‖, inaugurando―um dos campos mais férteis que o século XVIII viria a explorar, 

o da Economia‖ (GRESPAN, 2014, p. 34-35). 

 

As consequências teóricas da sua formulação já eram visíveis: como as 

relações econômicas existem por si mesmas, é supérflua e indesejável a 

interferência do Estado nesta esfera, prenunciando o lema do liberalismo: 

laissez-faire, laissez-passer (deixai fazer, deixai passar). E não menos 

evidentes eram as consequências práticas, pois, atendendo às reclamações 
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dos pequenos comerciantes e artesãos, desde 1649 não foram mais renovadas 

as concessões de monopólio para o mercado interno inglês, o que fez com 

que rapidamente desaparecessem. Os capitais podiam, portanto, circular 

livremente e se acumular, sendo inclusive reinvestidos na produção dos bens 

comercializados, de modo a propiciar o enorme crescimento das manufaturas 

da Inglaterra e a sua posterior Revolução Industrial. (GRESPAN, 2014, p. 

35, grifo do autor). 

 

Locke, também, tratou de pensar o poder a partir de bases laicas, aproveitando a deixa 

da Reforma Protestante, que ―tornou necessário buscar em outra fonte o fundamento da 

obediência e dos direitos civis‖. Para essa questão,Grotius e Hobbes propuseram ―a 

substituição da convicção pelo conceito de contrato, estendido da vida privada para a pública‖ 

(GRESPAN, 2014, p. 36). 

 

Daí para frente, os dois âmbitos estavam totalmente dissociados - a política 

na esfera pública e a religião como problema privado, pertencente ao fator 

íntimo. É o argumento das Cartas sobre a Tolerância, escritas entre 1689 e 

1693: nelas, Locke defende a tolerância religiosa como a atitude pessoal que 

melhor corresponderia à situação política de imprescindível distanciamento 

entre fé e Estado. O dogma religioso não era mais necessário para respaldar 

o poder, e a perda desta importante função deixou-o à mercê da crítica e do 

livre exame. Assim se configurou o Iluminismo. (GRESPAN, 2014, p.36). 

 

Enquanto os ingleses velavam cuidadosamente por preservar a liberdade conquistada, 

as outras nações europeias apenas olhavam e admiravam o seu exemplo, desejando obter um 

sistema semelhante. E o Iluminismo, a partir do pressuposto da existência dos direitos 

naturaisali desenvolvidos, tratou de deduzir as consequências teóricas (GRESPAN, 2014). 

Quando Charles Louis de Secondat – o Barão de Montesquieu– e François Marie 

Arouet, de pseudônimo Voltaire,decidem viajar pela Europa, ampliando horizontes, chegam à 

Inglaterra, embora não cheguem a se encontrar por lá,―ficaram ambos encantados com as 

instituições e as ideias liberais, de que a sua França parecia tão distante‖. E, ao retornarem, 

encarregaram-se, ―cada um a seu modo, de difundir o pensamento inglês e desenvolvê-lo em 

função das condições da França‖ (GRESPAN, 2014, p. 37). 

 

Na realidade, o desenvolvimento de suas ideias fez com que esse conteúdo 

distinto também produzisse mudanças necessárias no enfoque trazido da 

Inglaterra, adaptando-o ao novo ambiente. Surgiram, assim, as luzes. 

(GRESPAN, 2014, p. 38). 

 

No campo político, o alvo da crítica era o poder absoluto dos reis. ―A definição de 

tirania dada por Locke, como abuso das prerrogativas da coroa sobre os direitos naturais do 
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povo, permanecerá em todo século XVIII, compondo as categorias centrais da filosofia 

política iluminista‖.Oestado político ou civil, deviater sua organização estendida sobreum 

estado de natureza, mas, sem contrariar suas leis; esse estadocivilfoi instituído por um 

contrato social, ―fixando os deveres do súdito e os seus direitos de cidadão; o espaço da 

liberdade individual diante do poder público‖, conceitos que se apresentam sempre que o 

Iluminismo trata da política (GRESPAN, 2014, p. 38-39, grifos do autor). 

 

De qualquer modo, a tirania em geral é criticada por invadir as liberdades e 

os direitos naturais dos indivíduos. [...] Presos ainda à forma feudal da 

obediência como lealdade baseada na convicção, os defensores do 

absolutismo só podiam reclamar dos súditos uma adesão política fundada na 

religiosidade, alegando a origem divina das prerrogativas do monarca. 

Substituir Deus pelo contrato como fonte da autoridade do soberano 

significava, para o Iluminismo, obrigá-lo para com os súditos e não para com 

sua própria consciência. (GRESPAN, 2014, p.40). 

 

No campo religioso, a crítica estava na autoridade das instituições religiosas, ―o 

alicerce do dogmatismo é visto como a autoridade temporal das instituições religiosas, que 

impedem violentamente a inspeção livre das verdades sobre as quais se estabelecem‖. 

Seguindo a crítica da monarquia absoluta, abre-se―o segundo plano da discussão que 

caracteriza as luzes‖ (GRESPAN, 2014, p. 40, grifo do autor). 

 Seguindoas obras precursoras de Voltaire e Montesquieu, os filósofos e as filosofias, 

invadiram a França e a Europa com suas ideias, multiplicando-se rapidamente. Logo, foram 

produzidas e divulgadas―obras de profundo impacto sobre o modo tradicional de pensar‖ 

(GRESPAN, 2014, p. 45). 

 

Em rápida sucessão, foram surgindo os livros que inauguram as luzes com 

grande impacto sobre o mundo letrado da França. No ano de 1745, 

JulienlaMettrie (1709-1751) publica Uma História Natural da Alma, seguida 

em 1746 pelos Pensamentos Filosóficos de Denis Diderot (1713-1784) e 

pelo Ensaio sobre a Origem dos Conhecimentos Humanos de Etiènne de 

Condillac (1715-1780). (GRESPAN, 2014, p. 48). 

 

Apesar de algumas diferenças os autores compartilhavam ―de uma visão imanente da 

natureza, que se determinaria e formaria por si própria, e do método científico, baseado na 

observação e na experiência dos fatos‖. Agora, não eram ideias inatas e sem verificação 

empírica que deviam informar o conhecimento, esse era o papel da realidade, da experiência 

sensível (GRESPAN, 2014, 49). 
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A conjugação de uma tal concepção da natureza e do empirismo radical 

configura uma filosofia que se costuma denominar materialista justamente 

pela importância atribuída ao corpo e à matéria como fundamentos do saber 

e da própria realidade. Ela marcou profundamente o Iluminismo, 

determinando muito dos rumos tomados pela ciência a partir de então. 

(GRESPAN, 2014, p. 49). 

  

O impacto provocado pelas novas ideias―foi ainda mais forte quando sua difusão 

encontrou na Enciclopédia um veículo adequado‖ (GRESPAN, 2014, 49).  

 

Em 1746, alguns editores franceses propuseram a Diderot e a D'Alembert 

que traduzissem do inglês a Cyclopedia de Chamber, publicada em 1728. 

Compreendendo a oportunidade única que lhes era oferecida naquele 

momento de embate de ideias, os dois filósofos sugerem organizar um texto 

completamente novo, e chamam os grandes pensadores iluministas para 

colaborar com o empreendimento. A partir de 1751 começa a aparecer a 

Enciclopédia, que alcançou 36 volumes, dos quais oito de ilustrações, num 

total de 71.818 verbetes, até o ano de sua conclusão 1772. (GRESPAN, 

2014, p. 49). 

 

 Com a Enciclopédia propagam-se as novas concepções, da natureza e sociedade. E os 

enciclopedistas, críticos da religião,perfuravam as bases da fé, e, ―na medida em que a 

autoridade da Igreja era essencial na estrutura absolutista do poder, a irreligiosidade levava à 

contestação latente do Estado e da ordem feudal‖ (GRESPAN, 2014, p. 50). 

 

Para a Enciclopédia, ao contrário, natural é o estado em que todos homens 

vivem em igualdade de condições, em que todos têm direitos básicos 

comuns, e não o estado civil que institui as diferenças sociais. Aqui a 

filosofia política de Locke desempenhava papel fundamental, levantando 

suspeitas sobre a legitimidade das prerrogativas aristocráticas. (GRESPAN, 

2014, p. 50, grifo do autor). 

 

 Na Enciclopédia, ―o conhecimento possui um caráter crítico e emancipatório que 

acompanha necessariamente o informativo‖, sintetizando―bem o programa do próprio 

Iluminismo, de modo a ser apresentado como um verdadeiro manifesto filosófico‖ 

(GRESPAN, 2014, p. 51). 

 

Da Enciclopédia participaram, por isso, os principais pensadores 

comprometidos com as novas ideias, como Condillac, Helvétius, Holbach, 

Diderot, Rousseau e outros. Todos eles, até então combatendo isolados 

contra a censura e a tradição, perceberam na grande obra conjunta a 

possibilidade de unir forças numa comunidade de objetivos que se colocava 

acima das eventuais diferenças internas de opinião. Ao permitir tais 

diferenças, inclusive, a Enciclopédia se apresentava como exemplo do que 
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propunha - um espaço de produção de saber, através do debate e da crítica. 

Assim, até Voltaire, apesar de um tanto cético sobre o otimismo de tudo 

poder conhecer, e Montesquieu, mais velho e já consagrado, decidiram 

cooperar com os enciclopedistas. Como os demais, ambos certamente 

levaram em conta a importância da obra na luta para modificar a 

mentalidade esclerosada que dominava a França e boa parte da Europa. 

(GRESPAN, 2014, p. 51). 

  

A recomendação dada por Diderot a seus colaboradores foi de que era preciso 

examinar, remexer tudo sem exceção e escrúpulos, para mudar a maneira geral de pensar. 

AEnciclopédia não era vista pelos seus autores ―como simples compilação de informações, e 

sim como um poderoso meio de intervenção social‖ (GRESPAN, 2014, p. 52). Objetivo 

alcançado a julgar pelo grande êxito alcançado, que não se deu isolado, mas juntamente com 

muitos livros iluministas significativos, constituindo ―um flanco indireto, mas decisivo no 

ataque ao antigo regime‖ (GRESPAN, 2014, p. 54, grifo do autor).Esclarecendo a opinião 

pública,assegurava―uma liberdade mais ampla. Ela o será se a sociedade for estabelecida por 

um contrato legítimo, em que todos os membros sejam cidadãos iguais, de modo que, em vez 

de corromper o homem, ela permita o desenvolvimento pleno de suas potencialidades‖ 

(GRESPAN, 2014, p. 71). 

 

Se a definição de liberdade em geral é a autonomia do indivíduo, a sociedade 

ideal será livre se nela os cidadãos obedecerem as leis feitas por eles 

mesmos. Rousseau cunha assim a definição de liberdade [...] ser livre não é 

não ter leis, mas obedecer apenas às leis ditadas por si mesmo. Uma 

sociedade autônoma, portanto, será como um indivíduo, com uma vontade 

geral que a distingue das demais e lhe confere sua constituição política. 

Claramente, o poder soberano é o próprio povo consciente da sua vontade 

geral e agindo só de acordo com ela. Desta maneira, Rousseau resolve o 

problema da soberania e de seus limites determinados pelos direitos 

naturais: estes se mantêm, mas totalmente incorporados à vontadegeral, que 

está acima de todos e se autolimita. (GRESPAN, 2014, p. 72, grifos do 

autor). 

 

O clima de oposição ao antigo regime vai se formando, indiretamente, ―através da arte 

e da divulgação dos novos conhecimentos científicos‖ e, ―diretamente, com libelos e panfletos 

arrasadores‖(GRESPAN, 2014, p. 73). 

 

Nos salões, clubes e cafés; em livros e nos jornais, que surgem justamente 

nesta época, aos poucos se forja um consenso sobre a necessidade de mudar 

algo na sociedade. Trata-se de um novo elemento a desempenhar papel cada 

vez mais importante na equação política: a opinião pública. Definida já no 

Ensaio sobre o Entendimento Humano, de Locke, e sendo depois de certa 

forma contemplada pelo conceito de costumede Montesquieu e Voltaire, ela 
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adquire grande espessura política com a vontade geral de Rousseau. Não são 

apenas os indivíduos que têm opinião pessoal sobre a realidade. Na medida 

em que eles se comunicam, discutem, criticam mutuamente, constitui-se a 

opinião também na esfera pública. (GRESPAN, 2014, p. 73, grifos do autor). 

 

E é essa opinião que pode alterar as práticas e crenças sociais e, ainda, 

 

levando a sério O Espírito das Leis, é a ela que devem ser adequadas as leis 

de cada povo e até a sua constituição política. Se depois os revolucionários 

identificarão a opinião pública à vontade geral de Rousseau, instituindo 

sobre ela a soberania popular, mesmo antes ela correspondia à sensibilidade 

crítica difundida por este autor. É como contraponto, deste modo, como 

tribunal de julgamento da sociedade do seu tempo que aparece 

historicamente essa nova instância, dinamizando as ideias, mobilizando as 

pessoas e catalisando as ações de todos os que se achavam com o direito e o 

dever de manifestar publicamente sua insatisfação. Começava aqui a 

Revolução Francesa. (GRESPAN, 2014, p. 74). 

 

O inconformismo característico desse século é expresso, também, na máxima 

kantiana, que―a partir daí, define o Iluminismo como um verdadeiro movimento das ideias" 

(GRESPAN, 2014, p. 16).  

 Movimento no qual esses pensadores, inimigos da intolerância, defendiam a liberdade 

acima de tudo, com suas ideias que priorizavam a razão ―indispensável ao estudo dos 

fenômenos naturais e sociais‖, até mesmoa crença religiosa devia ser racionalizada. A Igreja, 

juntamente com seus dogmas, tornava-se desnecessária. Eram partidários da ideia de 

progresso, rejeitando as tradições, tudo deveria ser explicado racionalmente. Objetivavam a 

felicidade humana. E, ao apontar erros e vícios do Antigo Regime, abriam porta para diversos 

movimentos sociais. ―A ideia de que todo indivíduo é portador de direitos naturais, 

inalienáveis, a ele concedidos pelo Criador ou pela Natureza, revelou ser uma força 

irresistível no Século das Luzes‖ (ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 251). 

 

Assim como os fenômenos da natureza – diziam os filósofos –, as relações 

entre indivíduos são regidas por leis naturais. Na natureza, as pessoas são 

boas e iguais. As desigualdades teriam sido provocadas pelo próprio ser 

humano, conforme foram organizando sua sociedade. Assim, para corrigir as 

desigualdades, tornava-se necessário mudar a própria sociedade, garantir os 

direitos naturais do indivíduo, como a liberdade e a livre posse de bens. 

(ARRUDA; PILETTI, 2000, p. 230). 

 

 Cabeobservarmos que, apesar da tirania exercida por soberanos faltos de 

esclarecimento, existia também certo despotismo esclarecido nessa época, os que governavam 

nesse séculorevestiam-se de razões fundamentadas no Iluminismo. 
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Mas também é considerável o argumento dos ministros do governo. Em face 

de instituições liberais só na aparência, mas que realmente pleiteavam a 

conservação de privilégios insustentáveis de acordo com a igualdade 

natural, além de prejudiciais ao desejável progresso do país, era preciso 

mesmo apoiar ações resolutas e duras do rei. Seu despotismo seria, neste 

caso, esclarecido. (GRESPAN, 2014, p. 79). 

 

Dentre esses déspotas esclarecidos encontra-se Catarina II, que encomendou a Diderot 

―um projeto de instrução pública para a Rússia, o Plano de uma universidade‖, enviado pelo 

próprio Diderot em 1775(GOMES, 2008, p.45-46). 

Na economia, a fisiocracia, por exemplo, estendia-se como herança reformista das 

luzes, que levava filósofos desse século, como Voltaire, Diderot e outros,―a uma aproximação 

com os monarcas imbuídos do propósito de lutar contra instituições e grupos conservadores, 

que resistiam ao progresso‖(GRESPAN, 2014, p. 79). 

Assim, ainda que não houvesse um esclarecimento geral, havia quem tivesse algum 

conhecimento a partir das ideias que as luzesdisseminavam. Na verdade, não só nessa época, 

mas até mesmo em tempos anteriores, talvez, sempre tenha havido. E nesse sentido, o 

Iluminismo deixa de ser entendido como o surgimento das luzes e passa a ser percebido como 

ápice das luzes, não uma única luz acessano século XVIII a partir de uma escuridão anterior, 

mas como o composto de luzes que vinham sendo acesas uma a uma desde as épocas 

distantes. Ter trazido à tona os textos clássicos da Antiguidade contribuiu para o 

desencadeamento de tantos pensamentos que abriram caminho para o esclarecimento dos 

indivíduos dessa época. Pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles na Antiguidade,Locke 

na Inglaterra e Kant na Alemanha são exemplos incontestáveis de ideias esclarecidas e que 

tantoinfluenciaram e influenciam o mundo inteiro. 

Nesse sentido, trazemos alguns destaques da discussão de Rouanet (1987) em seu livro 

As razões do iluminismo, no qual propõe ―um resgate crítico do conceito de razão, do projeto 

da modernidade e do legado da Ilustração‖ (ROUANET, 1987, p. 11). 

Se desde as épocas mais distantes os indivíduos estavam sob as forças da religião, 

cabe destacarmos que foi a modernidade que liberou forças sociais que permitiram ―ao 

homem organizar sua vida sem a sanção religiosa e sem o peso da autoridade‖ (ROUANET, 

1987, p. 25). Ainda que tenha apenas substituído o da tradição pelo da reificação. E se essa 

modernidade agora reprimia, só seria possível lutar contra essa modernidade repressiva 

usando os instrumentos de emancipação que a própria modernidade ofereceu: uma razão 

autônoma, uma ação moral autodeterminada,―e uma ação política consciente, baseada em 



33 
 

estruturas democráticas que pressupõem uma razão crítica e uma vontade livre‖ (ROUANET, 

1987, p. 25). 

 

A Ilustração foi, apesar de tudo, a proposta mais generosa de emancipação 

jamais oferecida ao gênero humano. Ela acenou ao homem com a 

possibilidade de construir racionalmente o seu destino, livre da tirania e da 

superstição. Propôs ideais de paz e tolerância, que até hoje não se realizaram. 

Mostrou o caminho para que nos libertássemos do reino da necessidade, 

através do desenvolvimento das forças produtivas. Seu ideal de ciência era o 

de um saber posto a serviço do homem, e não o de um saber cego, seguindo 

uma lógica desvinculada de fins humanos. Sua moral era livre e visava uma 

liberdade concreta, valorizando como nenhum outro período a vida das 

paixões e pregando uma ordem em que o cidadão não fosse oprimido pelo 

Estado, o fiel não fosse oprimido pela religião, e a mulher não fosse 

oprimida pelo homem. Sua doutrina dos direitos humanos era abstrata, mas 

por isso mesmo universal, transcendendo os limites do tempo e do espaço, 

suscetível de apropriações sempre novas, e gerando continuamente novos 

objetivos políticos. (ROUANET, 1987, p. 27). 

 

Rouanet inscreve a Ilustração em uma diacronia mais genérica, distinguindo entre 

Ilustração e Iluminismo (ROUANET, 1987). 

O termo Ilustração reserva ―exclusivamente para a corrente de ideias que floresceu no 

século XVIII‖. E por outro lado, propõe ―o uso de Iluminismo para designar uma tendência 

intelectual, não limitada a qualquer época específica, que combate o mito e o poder a partir da 

razão‖. Nesse sentido, o Iluminismo ―cruza transversalmente a história e que se atualizou na 

Ilustração, mas não começou com ela, nem se extinguiu no século XVIII. A Ilustração aparece 

assim como uma importantíssima realização histórica do Iluminismo, certamente a mais 

prestigiosa, mas não a primeira, nem a última‖. E afirma que antes da Ilustração, houve 

autores iluministas, bem como, depois dela, autores igualmente iluministas(ROUANET, 

1987, p. 28). 

―O núcleo estrutural do novo Iluminismo está contido, em todas as letras, no próprio 

projeto da Ilustração, tal como definido por Kant‖, para quem a Ilustração ―consiste na 

superação da minoridade, pela qual o próprio homem é culpado‖ (ROUANET, 1987, p. 30), 

essencialmente ―quando sua causa não reside numa deficiência intelectual, mas na falta de 

decisão e de coragem de usar a razão sem a tutela de outrem‖. Em suas palavras:―Sapereaude! 

Ousa servir-te de tua razão! Eis a divisa da Ilustração‖ (ROUANET, 1987, p. 31). E, por essa 

definição de Kant, são fornecidos os elementos necessários para compreender os elementos 

necessários ao Iluminismo: 
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A Ilustração se propunha criticar todas as tutelas que inibem o uso da razão e 

julgava possível fazê-lo a partir da própria razão. Ela tinha dois vetores: a 

crítica e a razão. O novo Iluminismo assume como próprios esses dois 

vetores. Ele é ao mesmo tempo crítico e racional. São duas condições 

necessárias e suficientes. Uma crítica que não seja racional ou uma razão que 

não seja crítica não podem ser consideradas iluministas. (ROUANET, 1987, 

p. 31). 

 

Além de um movimento incomensuravelmente complexo, o Iluminismo ―foi, entre 

outras coisas, a matriz do pensamento liberal‖ (ROUANET, 1987, p. 200). 

 

Recolhendo a herança do século anterior, o Iluminismo cria ou reelabora 

temas que constituiriam depois a base teórica do liberalismo. Basta citar, por 

exemplo, a doutrina da tolerância, com Voltaire, ou das garantias contra o 

Estado, com Montesquieu (em sua leitura um tanto idealizada do sistema 

constitucional inglês), ou a ideia do progresso, com Condorcet, ou o papel da 

ciência no aperfeiçoamento material e moral dos homens, com Diderot, ou, 

em geral, a teoria dos direitos humanos, presente em maior ou menor grau 

dos principais autores. (ROUANET, 1987, p. 200). 

 

De outro ângulo, o Iluminismo é reivindicado, intensamente, segundo os marxistas 

como ―a doutrina da burguesia europeia durante sua luta contra o feudalismo‖ (ROUANET, 

1987, p. 201). 

Ou ainda, em outra versão, ―o Iluminismo seria uma vasta obra de demolição, em três 

etapas — a desmoralização da religião por Voltaire, dos costumes por Diderot e da ordem 

social por Rousseau‖ (ROUANET, 1987, p. 202). 

Tais denominações, que mais se completam que se excluem, levam-nos a entender que 

o Iluminismo foi,ao mesmo tempo, demolidor ―e um movimento regido pela razão e pela 

ciência. Não somente não há nenhuma contradição entre crítica total e razão científica, como 

há entre as duas uma relação de implicação mútua: o Iluminismo é crítico por ser racional e 

racional por ser crítico‖ (ROUANET, 1987, p. 203). 

 

A razão iluminista é sintética e construtiva[...], mas essa obra de síntese e 

construção tem de ser necessariamente precedida pela análise e pela crítica 

— não uma crítica cega, decisionista, mas uma crítica instruída pela ciência 

e pela razão; não uma crítica específica, circunscrita[...], mas uma crítica 

global, sistemática, "totalista", quer seu objeto seja a religião, os costumes, 

quer a ordem social e política. (ROUANET, 1987, p. 204). 

 

Enfim, oespírito do Iluminismo, ―é ao mesmo tempo subversivo e racional: pois a 

razão é sempre crítica, e o irracionalismo é sempre reacionário. Essas duas condições, que 
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caracterizaram o Iluminismo clássico, caracterizam também seus autênticos herdeiros. São 

condições necessárias e suficientes‖ (ROUANET, 1987, p. 204). 

 

Deixando de lado por um momento o conceito setecentista de razão, 

diríamos hoje, numa primeira aproximação, que uma crítica é racional 

quando se baseia em procedimentos racionais, que incluem critérios formais 

— uma certa consistência interna entre premissas e conclusões, o uso de uma 

lógica argumentativa adequada — e critérios empíricos, que no caso de um 

texto historiográfico consistem fundamentalmente na utilização correta de 

fontes, textos, documentos. (ROUANET, 1987, p. 206). 

 

2.2. Os franceses do século XVIII: costumes, leituras e ideias 

 

Se em consequência doscostumes que passavam de geração a geração, de leituras que 

eram feitas sobre os mais diversos assuntos, e sobre as ideias que circulavam nas diferentes 

esferas eram moldadas as mentalidades, que por sua vez, levavam a determinadas ações, vale 

a pena olharmos mais atentamente por esse ângulo para as camadas francesas. Entre, 

costumes, leituras e ideias, como viviam os franceses no século XVIII? 

A partir deO grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural 

francesa, de Robert Darnton, é possível compreendermos sobre o que e como as pessoas 

pensavam na França do século XVIIIe ―como interpretavam o mundo, conferiam-lhe 

significado e lhe infundiam emoção‖ (DARNTON, 1986, p. 13). 

No Antigo Regime a sociedade francesa era apresentada em três estados sociais. No 

primeiro estava o clero, a nobreza no segundo, o povo em geral compunha o terceiro estado,e 

permeando essa ordem os burgueses que ascendiam e começavam a formar uma nova classe. 

Vindo de cada uma dessas classes estavam diferentes pensadores dessa época, que 

colocavam suas ideias a disposição de quem as quisesse ler. Ao que parece todos os grupos 

tinham alguém que chegou ao mundo literário da França, com exceção da classe camponesa, 

o mundo literário permanecia fechado para esse grupo social (DARNTON, 1986). 

Em Um inspetor de policia organiza seus arquivos: a anatomia da república das 

letras, Darnton (1986) nos conta sobre os arquivos pelos quais foi possível que se esboçasse 

―um perfil do intelectual no apogeu do Iluminismo, exatamente quando ele começava a 

emergir como um tipo social‖, apresentando-nos ―a maneira como uma autoridade bastante 

esclarecida do Antigo Regime tentou entender esse novo fenômeno‖ (DARNTON, 1986, p. 

191). 
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Ainda na metade do século XVIII, esses intelectuais não eram vistos como 

revolucionários, no máximo, talvez, como rebeldes, tendo em vista que de ―quarenta e cinco 

escritores, 10 por cento dos que figuram no levantamento, foram presos pelo menos uma vez 

num presídio de estado, em geral a Bastilha‖ (DARNTON, 1986, p. 203). A causa da prisão 

muitas vezes era algo como: ―acabou de ser preso e levado para a Bastilha, por ter distribuído 

alguns (versos) atacando os reis e Mmela marquise (de Pompadour) nos cafés‖ (p. 208). Ou, 

―era ‗um sujeito perigoso, ruim‘, porque escrevia cartas anônimas, contra seus inimigos, para 

autoridades"(p. 228). E ainda, ―ficou preso durante dois anos e meio, por ter escrito ‗libelles 

da maior violência contra o rei e toda a família real‘‖(DARNTON, 1986, p. 231). 

Embora, os panfletos insultuosos sobre quem estava no poder, possam―parecer ao 

leitor moderno apenas um pouco além de simples boataria‖ (p. 231), considerando que ―o rei 

estava tendo uma má publicidade em todos os veículos da época – em livros, panfletos, 

gazetas, boatos, poemas e canções‖ (p. 233), era considerado insurreição e ―os agentes 

policiais estavam sempre de ouvido atento para conversas sediciosas (propos)‖, pelos quais os 

escritores, muitas vezes, eram presos (DARNTON, 1986, p. 232). A perseguição era acirrada 

contra os que difundiam ideias e palavras que iam contra o sistema estabelecido. 

Diderot rascunhava um dictionnaireencyclopédique(DARNTON, 1986)e 

 

à primeira vista, entretanto, parece estranho que d'Hémery associasse 

Diderot como o perigo. Diderot não escrevia libelles, mas opúsculos 

iluministas, e o Iluminismo não aparece como força nos relatórios. Na 

verdade, não aparece, em absoluto. D'Hémery jamais usou expressões como 

Lumières e philosophe. Embora compilasse dossiês sobre praticamente todos 

os philosophes com alguma coisa publicada por volta de 1753, ele não os 

tratou como um grupo; e, muitas vezes, dava-lhes uma ficha limpa, como 

indivíduos. Não apenas escreveu respeitosamente sobre figuras mais idosas, 

de destaque, como Fontenelle, Duclos e Montesquieu, mas também 

descreveu d'Alembert como ―um homem encantador, tanto em sua 

personalidade como na inteligência‖. Rousseau figura nos relatórios como 

uma personagem espinhosa, mas uma pessoa de ―mérito eminente‖ e 

―grande inteligência‖, que tinha talento especial para a música e as 

polêmicas literárias. Até mesmo Voltaire, ―um sujeito muito ruim‖, aparece, 

fundamentalmente, como uma celebridade e um intrigante no mundo das 

letras e da corte.(DARNTON, 1986, p. 234-235). 

 

Mas, logoo perigo em Diderot seria realmente visto, quando esse filósofopassou a 

contribuir―para uma corrente de livre pensamento que parecia estar disseminada em toda parte 

em Paris‖ (DARNTON, 1986, p. 237). Diderot―aparece como a encarnação do perigo, nos 

arquivos policiais: ―É um rapaz muito inteligente, mas extremamente perigoso‖, 

caracterizando-o ―como muitos outros escritores, era do sexo masculino, no início da meia-
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idade, nascido de uma família de artesãos instruídos, numa pequena cidade nas imediações de 

Paris‖ (DARNTON, 1986, p. 240). 

Esses nomes que ora começaram a chamar atenção de quem cuidava de que qualidade 

de ideias podia ou não circular na sociedade francesa, tinham ideias tão importantes e 

esclarecedoras que com razão suspeitavam de seu perigo para o Antigo Regime.  Acreditava-

se―que o ateísmo minava a autoridade da coroa‖ (DARNTON, 1986, p. 239). 

As ideias que circulavam agora ganhavam legítimos defensores e também corpo 

quando a Enciclopédia saiu do rascunho. A partir de Os filósofos podam a árvore do 

conhecimento: a estratégia epistemológica da encyclopédie, de Darnton (1986), podemos 

compreender melhor sobre o maior empreendimento promovido por Diderot, a Encyclopédie, 

o texto supremo do Iluminismo. Na Encyclopédie a relação entre informação e ideologia, 

―levanta algumas questões gerais sobre a conexão entre conhecimento e poder‖ (p. 248). 

―Diderot e d'Alembert se arriscaram muito, ao desmancharem a antiga ordem do 

conhecimento e traçarem novas linhas entre o conhecido e o desconhecido‖ (DARNTON, 

1986, p. 250). É evidente que os filósofos vinham reorganizando os objetos mentais desde os 

tempos de Aristóteles, atravessando a Idade Média e o Renascimento, e, na verdade, ―o debate 

sobre o ‗método‘ e a ‗disposição‘ correta na organização do conhecimento‖ abalara toda a 

república das letras, no século XVI (DARNTON, 1986, p. 250-251). 

 

Daí surgiu uma tendência a comprimir o conhecimento em esquemas, 

usualmente diagramas tipográficos, que ilustravam os ramos e as bifurcações 

de disciplinas de acordo com o princípio da lógica ramista. Um impulso 

diagramático - uma tendência a mapear, delinear e ―especializar‖ segmentos 

do conhecimento - alimenta a tendência do enciclopedismo que se estendeu 

de Ramus a Bacon, Alsted, Comenius, Leibniz, Chambers, Diderot e 

d'Alembert. Mas o diagrama colocado no cabeçalho da Encyclopédie de 

Diderot, a famosa árvore do conhecimento, tirada de Bacon e Chambers, 

representava algo de novo e audacioso. Em vez de mostrar como as 

disciplinas podiam ser deslocadas dentro de um padrão estabelecido, 

exprimia uma tentativa de construir uma divisa entre o que se conhecia e o 

incognoscível, de maneira a eliminar a maior parte do que os homens 

consideravam sagrado no mundo do saber. Acompanhando os philosophes, 

em suas caprichadas tentativas de podar a árvore do conhecimento que 

haviam herdado de seus predecessores, podemos formar uma ideia mais 

clara de tudo que estava em jogo na versão iluminista do 

enciclopedismo.(DARNTON, 1986, p. 250-251). 

 

Para Diderot e d'Alembert não se tratava ―apenas de mais um dicionário, ou 

compêndio de informações arrumado de acordo com a inocente ordem alfabética‖, esses 
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escritores ―descreveram seu trabalho como uma enciclopédia, ou relato sistemático da ‗ordem 

e concatenação do conhecimento humano‘‖(DARNTON, 1986, p. 251). 

 

A mistura de metáforas sugeria o efeito desconcertante da combinação de 

categorias. A própria tentativa de impor uma nova ordem ao mundo tornou 

os enciclopedistas conscientes das arbitrariedades de toda ordenação. O que 

um filósofo unira, outro poderia desunir.(DARNTON, 1986, p. 252). 

 

―Locke viabilizou o que Bacon começara, e Bacon começara por esboçar uma árvore 

do conhecimento‖ (DARNTON, 1986, p. 253). ―Uma árvore inteiramente desenvolvida se 

erguia no início da Cyclopaedia de EphraimChambers, que Diderot e d‘Alembert utilizaram 

como sua fonte principal‖. E foi da obra de Chambers que Diderot e d‘Alembert tiraram sua 

concepção de uma enciclopédia (DARNTON, 1986). 

 

Em suma, Chambers distinguia-se de seus predecessores ao propor uma 

visão do conhecimento como um todo integrado. Ele produziria não apenas 

um ‗dicionário‘, ordenado de A a Z, mas uma ‗cyclopaedia‘, abrangendo 

todo o círculo do saber."(DARNTON, 1986, p. 254). 

 

Diderot e d‘Alembert ―compuseram a sua árvore de acordo com a de Bacon‖ 

(DARNTON, 1986, p. 258), e 

 

Como Bacon, Chambers representou as divisões do conhecimento como 

ramos de uma árvore, que tirou das três principais faculdades da mente: 

memória, a fonte do conhecimento histórico; imaginação, a fonte da poesia; 

e razão, a fonte da filosofia. As faculdades desapareceram, entretanto, 

quando ele representou a árvore num diagrama. O diagrama, simplesmente, 

mostrava como o conhecimento se esgalhava até os pequenos ramos, numa 

luxuriante folhagem de quarenta e sete artes e ciências. A teologia, por 

exemplo, projetava-se do tronco principal, ‗conhecimento‘.(DARNTON, 

1986, p. 254). 

 

De modo geral, a ―verdadeira filosofia ensinava a modéstia. Demonstrava que nada 

podemos saber além do que nos vem da sensação e da reflexão‖ (DARNTON, 1986, p. 253). 

E d‘Alembert seguiu envolvido nopensamentolockiano, acreditando que ―todo o 

conhecimento decorria da sensação e da reflexão, explicou.[...] sinto, logo sou. Do 

conhecimento do eu, avanço para o conhecimento dos objetos externos, para a experiência do 

prazer e da dor e, daí, para noções de moralidade‖, esse pensamento ―o levou de volta aos 

primórdios, ao homem em estado natural.‖ (DARNTON, 1986, p. 260). 
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Na medida em que chegava a sugerir alguma epistemologia, invocava 

noções tiradas de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. D‘Alembert e 

Diderot queriam atualizar a antiga faculdade da psicologia. Então, podaram a 

árvore de Bacon à maneira lockiana e, assim, alinharam a morfologia com a 

epistemologia.(DARNTON, 1986, p. 264). 

 

Os homens das letras que até então não tinham uma representatividade nomeada como 

um grupo, a partir desse ponto ganhavamuma identificação, ―Le Philosophe, que estabelecia 

um tipo ideal – o homem de letras comprometido com a causa do Iluminismo‖ (DARNTON, 

1986, p. 269). 

Mesmo com ―suas tensões e inconsistências, os segmentos do Discourspréliminaire 

engrenavam-se, na execução de uma única estratégia. A obra conseguiu destronar a antiga 

rainha das ciências e elevar a filosofia para seu lugar‖. E, longe da neutralidade, modelava o 

conhecimento e ―o tirava do clero e colocava-o nas mãos de intelectuais comprometidos com 

o Iluminismo‖ (DARNTON, 1986, p. 270). Foi, assim, que na década de 1750 se deu o 

combate mais importante ―quando os enciclopedistas reconheceram que o conhecimento era 

poder e, mapeando o universo do saber, partiram para sua conquista‖ (DARNTON, 1986, p. 

270). 

Da Encyclopédiee de seus escritores as ideias mais iluminadas penetravam o mundo 

afora e chegavam aos mais atentos leitores, influenciando em suas atitudes, inclusive. 

Isso parece evidente em Os leitores respondem a Rousseau: a fabricação da 

sensibilidade romântica, de Darnton (1986), do que é possível compreendermos como as 

ideias iluministas penetravam a sociedade. 

 

Quando os philosophes empreenderam a conquista do mundo, com o seu 

mapeamento, sabiam que o sucesso dependeria de sua habilidade em 

imprimir sua visão de mundo nas mentes de seus leitores. Mas, como 

ocorreria esta operação? O que, de fato, era a leitura, na França do século 

XVIII? (DARNTON, 1986, p. 277). 

 

Se, algum dia, fosse escritouma história da leitura, esta registraria―o elemento estranho 

na maneira como o homem entendeu o mundo‖, em razão de a leitura, não sersimplesmente 

uma habilidade; mas ―uma ativa elaboração de significados dentro de um sistema de 

comunicação‖. Assim, ―entender como os franceses liam livros, no século XVIII, é entender 

como pensavam‖ (DARNTON, 1986, p. 278-279). 

Darnton (1986) nos apresentaatravés de um dossiê pelo qual foi possível ―acompanhar 

as leituras de um burguês comum, no curso de uma vida comum, na França provinciana, 
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durante as duas últimas décadas anteriores à Revolução Francesa‖ (DARNTON, 1986, p. 

279). E descreve: 

 

as cartas de Ranson, em Neuchâtel, confirmam a impressão dada pelos 

documentos em La Rochelle. Sugerem que ele era sério, responsável, muito 

trabalhador, cheio de civismo e rico - um retrato perfeito da burguesia 

provinciana. Acima de tudo, era protestante. [...] Os Ranson também 

queriam que seu filho tivesse uma sólida educação calvinista. Portanto, 

enviaram-no para o collège (escola secundária) em Neuchâtel, onde ele 

estudou com Frédéric-Samuel Ostervald, uma erudita figura de destaque 

local, que iria fundar a STN poucos anos depois, em 1769. O estudante 

francês tornou-se fortemente ligado ao seu professor suíço. Então, quando 

voltou a La Rochelle, Ranson manteve-se em contato com ele, através de 

cartas.(DARNTON, 1986, p. 280-281). 

 

As informações fornecidas pelas suas cartas para a STN(Sociététypographiquede 

Neuchâtel)são ―suficientes para se formar uma ideia geral de seu gosto e hábitos de leitura‖ 

(DARNTON, 1986, p. 281). 

Os livros de viagens e históriaformavam a categoria preferida nas bibliotecas do 

século XVIII, ―frequentemente proporcionavam uma tela sobre a qual os autores do 

Iluminismo projetavam críticas à sociedade contemporânea‖ (p. 284).E,dentre livros e 

escritores, ―quem ocupava mais espaço, em suas prateleiras, e na maioria das discussões de 

suas cartas, era Rousseau. [...] Ranson devorava tudo que conseguia encontrar de Rousseau‖ 

(DARNTON, 1986, p. 285). 

E assim como parecia ser costume na época, não o lia de qualquer modo, ―os livros, 

em si, eram individualizados, cada exemplar tendo suas características próprias‖ e os leitores 

do Antigo Regime aproximavam-se ―deles com cuidado, porque prestava atenção ao material 

da literatura, bem como à sua mensagem‖ (DARNTON, 1986, p. 287). 

 

A retórica de Rousseau abria um novo canal de comunicação entre dois seres 

solitários, o escritor e o leitor, e reformulava seus papéis. Rousseau seria 

Jean-Jacques, cidadão de Genebra e profeta da virtude. O leitor seria um 

jovem provinciano, um cavalheiro rural, uma mulher reprimida pelas 

refinadas convenções da sociedade, um artesão excluído do refinamento – 

não importava, desde que ele ou ela pudesse amar a virtude e entender a 

linguagem do coração.(DARNTON, 1986, p. 297). 

 

Dessa forma, a leitura rousseauístarevolucionandoa relação entre leitor e texto abriria 

caminho para o romantismo. ―Ao mesmo tempo, reviveria uma maneira de ler que parece ter 

prevalecido nos séculos XVI e XVII: ler para absorver a Palavra de Deus, sem mediações‖. A 
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leitura rousseauísta era separadade seus antecedentes religiosos pelo―convite para que se lesse 

a mais suspeita forma de literatura, o romance, como se fosse a Bíblia. Explorando este 

paradoxo, Rousseau regeneraria lemonde‖ (DARNTON, 1986, p. 298-299). 

O mundo tradicional, ―no qual as crianças eram criadas de acordo com a tradição da 

família‖, começava a ser substituído poroutro, no qual ascrianças cresciamsob instrução da 

palavra impressa. ―Ranson procurava orientação, acima de tudo, de Rousseau, o profeta da 

amamentação ao seio e do amor materno‖ (DARNTON, 1986, p. 303-304). 

 

Este comportamento expressa uma nova atitude para com a palavra 

impressa. Ranson não lia para gozar a literatura, mas para lidar com a vida e, 

especialmente, a vida familiar, exatamente como pretendia Rousseau. Vistos 

através de suas cartas, Ranson e sua esposa aparecem como a imagem 

perfeita dos leitores aos quais Jean-Jacques endereçou La Nouvelle Héloise: 

―Gosto de imaginar dois esposos lendo juntos esta coleção, descobrindo nela 

novo encorajamento para continuar com seu trabalho diário e talvez novas 

maneiras de torná-la útil‖, escreveu Rousseau.(DARNTON, 1986, p. 308-9). 

 

―Leitores de todos os escalões sociais e de todos os cantos do continente reagiram da 

mesma maneira‖ (p. 312).Rousseau ―inspirava aos leitores um desejo irresistível de entrar em 

contato com as vidas que existiam por trás da página impressa – as vidas de seus personagens 

e a sua própria‖ (p. 312).Enviando cartas a Rousseau, ―seus leitores transmitiam reafirmações 

de que sua mensagem fora captada, passando além da página escrita, da alma do escritor para 

a deles‖ (DARNTON, 1986, p. 313). 

Ranson não era,o único, suas cartas enviadas ―a Ostervald, de 1774 a 1785, mostram o 

mesmo tipo de reação que se pode encontrar espalhada horizontalmente, por assim dizer, nas 

cartas recebidas por Rousseau em 1761‖. Assim as duas dimensões se complementam ―e 

sugerem que a leitura rousseauísta era um fenômeno importante, na França pré-

revolucionária. Quão importante? Não se pode medir a exatidão‖ (p. 318), mas pode-se 

conjecturar,que quase no fim do século XVIII,ocorreu na Europa, uma Leser-

evolution(revolução da leitura).Pode-se garantir ―que a qualidade da leitura mudou, entre um 

público amplo, mas imensurável, ao se aproximar o fim do Antigo Regime‖ (DARNTON, 

1986, p. 321). 

Por falar sobre um burguês, quem eram os burgueses, afinal? 

Para caracterizarmos melhor essa importante classe que recentemente acendera 

economicamente, voltemos nossa atenção ao terceiro capítulo de Darnton (1986), 

intituladoUm burguês organiza seu mundo: a cidade como texto.Observemos por outro 

ângulo os burgueses. No período de completa industrialização que estava sendo o século 
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XVIII, o burguês era a figura chave, com estilo de vida e ideologia peculiares, almejavam em 

suas ideias alcançar a liberdade, especialmente, no que se refere ao livre comércio, e a 

igualdade, especialmente a destruição do privilégio aristocrático, o burguês era ―o detentor 

dos meios de produção, uma certa espécie de Homem Econômico‖ (p. 145). Era ―defensor de 

uma ideologia moderna‖ (DARNTON, 1986, p. 146). Muito embora enfrentasse a contradição 

expressa entre seu poder econômico e sua impotência política, 

 

Esta versão do eterno tema da ascensão da classe média baseia-se numa 

visão da história como um processo que opera em três níveis, o econômico, o 

social e o cultural. Quanto mais profundo o nível, mais poderosa a força. 

Assim, as transformações econômicas produzem transformações na estrutura 

social e, em última instância, nos valores e ideias. (DARNTON, 1986, p. 

146).  

 

Nessa época, ―os comerciantes tendiam a mudar seu capital do comércio para a terra e 

os ofícios. E quando compravam posições nos escalões mais elevados do judiciário e da 

burocracia real, ganhavam foros de nobreza‖ (DARNTON, 1986, p. 151). 

Se inicialmente a sociedade francesa era representada pela fragmentação das três 

camadas, agora se misturam o primeiro e o segundo estados. As duas primeiras camadas se 

fundiam e tornaram-se uma só, e a burguesia ascendente subiu um degrau e ocupou lugar de 

segundo estado, já no terceiro estado as classes se misturam e o mais característico continuava 

sendo o camponês. 

Se ―o século XVIII pensava com a burguesia‖ (p. 146), certamente para isso a 

burguesia contou com a difusão de ideias que se dava na época, ―por volta de 1789, o 

Iluminismo já cumprira sua tarefa, como garantiram a uma geração de leitores os mais 

influentes compêndios franceses, dos mais prestigiosos historiadores da França‖ 

(DARNTON, 1986, p. 145-146). 

Entre burgueses, trabalhadores e assalariados apareciam algumas diferenças em 

diversos sentidos. Nessa época, a burguesia permeava a ordem da sociedade francesa, de um 

lado os proprietários de negócios, os burgueses tinham costumes particulares que não parecia 

com os trabalhadores e assalariados de seus negócios. Diferenciava-os também a maneira de 

viver e que viam o mundo, o que podemos compreender quando Darnton (1986), no segundo 

capítulo de seu livro, nos conta acerca da revolta dos trabalhadores e o grande massacre de 

gatos na rua Saint-Séverin. 

Nos contando sobre os aprendizes Jerome e Léveillé que levantavam da cama ―às 

quatro ou cinco da madrugada, para abrir o portão para os primeiros trabalhadores 
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assalariados que chegavam‖, o motivo de já iniciarem o dia num estado de exaustão, enquanto 

o patrão burguês, excepcionalmente devoto e sua mulher excepcionalmente ligada a seu 

confessor, podiam dormir até tarde, patrão que sequer trabalhava com os trabalhadores, e nem 

mesmo comia com eles, que ―deixava o capataz administrar a oficina e raramente aparecia, a 

não ser para dar vazão ao seu temperamento violento, em geral a expensas dos aprendizes‖ (p. 

104). Situação tão desigual que era sentida e ressentida pelos aprendizes, que tão cedo 

acordavam e tão mal dormiam com tantos gatos que os importunavam, o que lhes deu a ideia 

de ―certa noite, os rapazes resolveram endireitar esse estado de coisas desigual‖ (p. 104), e 

fazendo os dois burgueses sentirem na pele o que era mal dormir como eles, convencera-os e 

eles mandaram os aprendizes livrarem-se dos gatos, menos a que era de estimação da mulher 

do burguês, mas que obviamente foi a principal vítima do massacre, matando-os, vingavam-se 

de sua desigualdade. 

―Entender a piada do grande massacre de gatos pode possibilitar o ‗entendimento‘ de 

um ingrediente fundamental da cultura artesanal, nos tempos do Antigo Regime.‖ 

(DARNTON, 1986, p. 106-7). 

 

A primeira explicação da história de Contat que, provavelmente, ocorreria à 

maioria dos leitores, é uma visão do massacre de gatos como um ataque 

indireto ao patrão e sua mulher. Contat situou o acontecimento no contexto 

de observações sobre a disparidade entre a sorte dos operários e a dos 

burgueses - uma questão de elementos fundamentais na vida: trabalho, 

comida e sono. A injustiça parecia especialmente flagrante no caso dos 

aprendizes, que eram tratados como animais, enquanto os animais eram 

promovidos [...]. Embora os aprendizes pareçam as maiores vítimas, o texto 

deixa claro que um ódio pelos burgueses se espalhara entre os operários: "Os 

patrões adoram gatos; consequentemente (os operários) os odeiam". 

(DARNTON, 1986, p. 108). 

 

Se em algum momento os assalariados e os patrões viveram juntos, foi em outro 

tempo, mas no século XVIII, se estavam ligados pelas relações de trabalho, estavam 

completamente distantes em seus mundos (DARNTON, 1986). 

Os assuntos favoritos do patrão burguês da gráfica eram dinheiro e religião. 

―Obviamente, o burguês pertencia a uma subcultura diferente – o que significava, acima de 

tudo, que não trabalhava‖ (p. 113), a hipocrisia, era sua principal característica, ―um fanático 

religioso, cheio de superstições. Ele ocupava um mundo separado, de moralidade burguesa 

farisaica. Os operários posicionavam sua ‗república‘ contra esse mundo‖ (p. 120). Desse outro 

lado, com os trabalhadores, ―violência, a bebedeira e o absenteísmo aparecem nas estatísticas 

de rendimentos e produção que se podem compilar com base no livro de pagamento da STN‖ 
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(p. 111), para esses (assalariados) a ideia era algo como: ―Viva como quiser, mas seja um 

honnêtehomme, nada de hipocrisia‖ (DARNTON, 1986, p. 119).Assim,prevalecia entre eles a 

irreligião, sinceridade e quando conversavam não era de teologia, filosofia e menos ainda 

política de que falam, cada qual falava de seu serviço (DARNTON, 1986). 

―E os gatos?‖ (DARNTON, 1986, p. 120).  

Com o destaque dado aos gatos na história, Darnton (1986) nos explica melhor sobre o 

porquê dessa ênfase. 

Há tempos que o ―jene sais quoi nos gatos‖ é notado através de ―um misterioso quê 

cujo fascínio a humanidade já sentia‖, parece que ―sentimos uma inteligência quase humana 

por trás dos olhos de um gato‖ (DARNTON, 1986, p. 120). 

Ao alvorecer da modernidade, ―a tortura de animais, especialmente os gatos, era um 

divertimento popular em toda a Europa‖, não à toa ―as matanças de gatos tornaram-se um 

tema comum na literatura, do Dom Quixote, no início do século XVII, na Espanha, ao 

Germinal, no fim do século XIX, na França‖ (DARNTON, 1986, p. 121-122). 

No início dos tempos modernos, os franceses, especialmente, ―provavelmente usaram 

mais os gatos, em nível simbólico, do que qualquer outro animal, usavam-no de maneiras 

diferentes, mas que podem ser reunidas para exame, apesar das peculiaridades regionais.‖ 

(DARNTON, 1986, p. 125). 

―Os gatos tinham enorme peso simbólico no folclore da França e que a tradição era 

rica, antiga e disseminada o bastante para penetrar na gráfica‖, onde ocorreu a trama do 

grande massacre (p. 128). Esses animais, ―tinham poder oculto, independentemente de sua 

associação com a feitiçaria e a arte diabólica. Podiam impedir o pão de crescer, se entrassem 

nas padarias [...] Podiam estragar a pescaria, se cruzasse o caminho dos 

pescadores‖(DARNTON, 1986, p. 126). 

Por isso, na gráfica onde aconteceu o grande massacre de gatos, ―o burguês - um 

supersticioso tolo, cercado de padres – levou todo o negócio a sério‖, o que ―para os 

aprendizes, era uma piada‖ (p. 129), ―parece claro que os operários acharam o massacre 

engraçado, porque lhes proporcionou uma maneira de virar a mesa contra o burguês‖ (p. 134). 

Se terbichos de estimação soava tão estranho aos operários, torturá-los parecia ainda mais 

estranho aos burgueses (DARNTON, 1986). 

 

Executando os gatos com uma cerimônia tão elaborada, condenaram a casa e 

declararam os burgueses culpados - culpados de darem excesso de trabalho e 

alimentação deficiente aos seus aprendizes, culpados de viverem no luxo 

enquanto seus assalariados faziam todo o trabalho, culpados de se afastarem 
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da oficina e a encherem de alloués, em vez de trabalharem e comerem com 

os homens, como se dizia que os mestres haviam feito, uma ou duas 

gerações antes, ou na primitiva "república" existente no início da indústria 

gráfica. A culpa se estendia do patrão para a casa e para todo o sistema. 

Talvez, ao julgarem, ouvirem confissões e enforcarem uma coleção de gatos 

semi-mortos, os operários quisessem ridicularizar toda a ordem legal e 

social.(DARNTON, 1986, p. 131). 

 

Natural que os aprendizes se sentindo humilhados tinham juntado ―ressentimento 

suficiente para explodir numa orgia de mortes‖. E anos depois os artesãos de Paris se 

revoltariam de forma parecida, ―combinando a matança indiscriminada com tribunais 

populares improvisados‖ (DARNTON, 1986,p. 131). 

 

Seria absurdo encarar o massacre de gatos como um ensaio final para os 

Massacres de Setembro da Revolução Francesa, mas a irrupção anterior de 

violência realmente sugeria uma rebelião popular, embora permanecesse 

restrita ao nível do simbolismo.(DARNTON, 1986, p. 131). 

 

Por fim, mas não menos importante, dado que no final do século XVIII, no geral, o 

mundo era essencialmente rural, e na Europa a maioria dos Estados era composta por 

camponeses (HOBSBAWM, 1977), estavam os camponeses, representando grande parte da 

população da época. 

Comecemos a compreender como pensavam os camponeses dessa época a partir 

desobre as histórias que os camponeses contamde Darnton (1986), que considera os contos 

populares como documentos históricos. E rejeitá-los como tais só ―porque não podem ser 

datados nem situados com precisão, como outros documentos históricos, é virar as costas a 

um dos poucos pontos de entrada do universo mental dos camponeses, nos tempos do Antigo 

Regime‖ (DARNTON, 1986, p. 32). 

Na França do século XVIII, os contadores de histórias,por meio da tradição oral, não 

se preocupavam em ocultar as mensagens morais que pretendiam repassar com símbolos, mas 

retratavam um mundo, tal como era, de brutalidade nua e crua, portanto, eram os contos 

franceses  realistas, grosseiros, libidinosos e cômicos, ainda quetambém fossem 

caracteristicamente dramáticos, enfatizavam o humor e a domesticidade.―Sem fazer pregações 

nem dar lições de moral, os contos franceses demonstram que o mundo é duro e perigoso‖ 

(DARNTON, 1986, p. 78). 

Certezas e crenças tais como são apresentadas nos contos estão ligadas à dura vida 

rural que tinham. Nesses contos, ―o tom peculiar que os franceses davam às suas história; e a 
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maneira como eles contam histórias fornece pistas quanto à sua maneira de encarar o mundo‖ 

(DARNTON, 1986, p. 75). O espaço de tempo entre os séculos XV e XVIII,  

 

pode parecer desagradavelmente vago a qualquer pessoa que exija que a 

História seja precisa. Mas a precisão pode ser inadequada, ou mesmo 

impossível, na História das mentalidades, um gênero que requer métodos 

diferentes dos empregados nos gêneros convencionais, como a História 

política. Visões de mundo não podem ser descritas da mesma maneira que 

acontecimentos políticos, mas não são menos "reais". A política não poderia 

ocorrer sem que existisse uma disposição mental prévia, implícita na noção 

que o senso comum tem do mundo real. O próprio senso comum é uma 

elaboração social da realidade, que varia de cultura para cultura. Longe de 

ser a invenção arbitrária de uma imaginação coletiva, expressa a base 

comum de uma determinada ordem social.(DARNTON, 1986, p. 39). 

 

Apesar de tudo que ocorria em volta das aldeias dos camponeses, das batalhas que se 

travavam ao redor, no início do período moderno na França, ―a vida nas aldeias continuava 

[...] bem semelhante ao que sempre fora, desde tempos imemoriais‖ (DARNTON, 1986,p. 

41). A vida parecia estável, os homens do campo trabalhavam durante todo o dia, contavam 

apenas com técnicas agrícolas primitivas, muitos viviam num estado de subnutrição crônica, 

continuavam existindo, sobretudo,―com uma papa feita de pão e água, eventualmente tendo 

misturadas algumas verduras de cultivo doméstico. Comiam carne apenas umas poucas vezes 

por ano‖ e ―muitas vezes, não conseguiam o quilo diário de pão (2.000 calorias) de que 

necessitavam para se manterem com saúde e então tinham pouca proteção contra os efeitos 

conjugados da escassez de cereais e da doença‖. ―As famílias dos camponeses não podiam 

sobreviver, no Antigo Regime, a menos que todos trabalhassem, e trabalhassem juntos, como 

uma unidade econômica‖ (p. 54). No geral, ―tinham extrema necessidade de terra porque 

grande parte de sua colheita lhes era tirada por seus tributos senhoriais, dízimos, 

arrendamentos de terrenos e impostos‖ (DARNTON, 1986, p. 43). 

Dir-se-ia que ―a sociedade francesa permaneceu aprisionada em instituições rígidas e 

condições maltusianas. Atravessou um período de estagnação [...] (a história imóvel)‖ (p. 40), 

mas ―essa expressão, agora, parece exagerada, pois não chega a fazer justiça ao conflito 

religioso, aos motins por cereais e às rebeliões contra a extensão do poder estatal, que 

perturbaram o padrão habitual da vida nas aldeias‖ (DARNTON, 1986, p. 41). 

Para a maioria desses camponeses, ―a vida na aldeia era uma luta pela sobrevivência‖ 

(p. 43). E em tempos de escassez, quando as famílias pobres tinham que comprar comida, 

sofriam também como consumidores, 
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enquanto os preços disparavam e os camponeses mais prósperos tinham 

grandes lucros. Assim, uma sucessão de más colheitas podia polarizar a 

aldeia, levando as famílias marginais à indigência, enquanto os ricos ficavam 

mais ricos. Diante destas dificuldades, os "pequenos" (petitesgens) 

sobreviviam com a esperteza. Conseguiam trabalho como lavradores, teciam 

e fiavam panos em suas cabanas, faziam trabalhos avulsos e saíam pela 

estrada, pegando serviços onde pudessem encontrá-los. (DARNTON, 1986, 

p. 43). 

 

Apesar da linha de pobreza variar de lugar para lugar, ―a morte vinha da mesma 

maneira implacável para as famílias que permaneciam em suas aldeias‖ e se mantinham acima 

dela, não era à toa que quase metade ―dos franceses nascidos no século XVIII morriam antes 

da idade de dez anos. Poucos dos sobreviventes chegavam à idade adulta antes da morte de, 

pelo menos, um de seus pais‖ (p. 44), assim, era comum no início da modernidade, os 

camponeses, na França habitarem ―um mundo de madrastas e órfãos, de labuta inexorável e 

interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes como reprimidas‖ (DARNTON, 1986, p. 

47). 

Essa situação de pobreza e fome nas famílias aparece em diversos contos que eram 

contados nessa época pelos camponeses, bem como ―a subnutrição e o abandono pelos pais 

estão juntos em vários contos‖ (p. 51).―Apesar de ocasionais toques de fantasia, portanto, os 

contos permanecem enraizados no mundo real‖, as versões francesas de Chapeuzinho, João e 

Mariae de outros contos, quase sempre tinha como base os dois contextos correspondentes 

―ao cenário dual da vida dos camponeses nos tempos do Antigo Regime: por um lado, a casa 

e a aldeia; por outro, a estrada aberta‖, oposição que―percorre os contos, exatamente como se 

fazia sentir nas vidas dos camponeses, em toda parte‖ (DARNTON, 1986, p. 54). ―Mostrando 

como se vivia[...] na aldeia e na estrada, os contos ajudavam a orientar os camponeses‖, 

mapeando os caminhos do mundo e demonstrando ―a loucura de se esperar qualquer 

coisa,além de crueldade, de uma ordem social cruel‖ (DARNTON, 1986, p. 59). 

 

O conto francês não menciona as roupas do personagem e não lhe oferece a 

ajuda de fadas nem de quaisquer outros seres sobrenaturais. Em vez disso, 

coloca-o num impiedoso universo camponês e mostra como ele repele 

bandidos, lobos e o padre da aldeia, usando sua inteligência, a única defesa 

dos ―pequenos‖ contra a ganância dos grandes.(DARNTON, 1986, p. 64). 

 

―Os fracos ganham com a única arma que têm: a esperteza‖. E atirando―espertos 

contra espertos, em proporções iguais‖, os narradores dos contos observavam: ―Para 

esperteza, esperteza e meia‖ (p. 79) e que, ―como nenhuma moral discernível governa o 
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mundo em geral, o bom comportamento não determina o sucesso, seja na aldeia ou na 

estrada‖ (p. 79). ―Os contos franceses não mostram nenhuma simpatia por idiotas da vida ou 

pela estupidez sob qualquer forma‖, posto que ―a estupidez representa a antítese da 

velhacaria; sintetiza o pecado da simplicidade, um pecado mortal, porque a ingenuidade, num 

mundo de vigaristas, é um convite ao desastre‖ (DARNTON, 1986, p. 81). Assim, ―a França é 

um país onde é bom ser ruim. Isto é um legado dos antigos camponeses para o cotidiano 

comum‖ (DARNTON, 1986, p. 93). 

 

O espírito francês existe. Como sugere o desajeitamento das traduções dos 

provérbios, é um estilo cultural diferente; e transmite uma visão particular do 

mundo - um senso de que a vida é dura, de que é melhor não se ter nenhuma 

ilusão sobre o desprendimento dos demais seres humanos, que a clareza das 

ideias e o raciocínio rápido são necessários para proteger o pouco que se 

pode extrair do ambiente em torno, e que a retidão moral não vai levara 

pessoa a parte alguma. [...] É uma estratégia de defesa, bem adequada para 

uma classe camponesa oprimida ou um país ocupado. Ainda fala hoje, 

através de diálogos coloquiais, como: Commentvas-tu? Je me 

défends.(DARNTON, 1986, p. 88-89). 

 

Uma notável distância parece separar a irreverência da revolução. Emúltima instância, 

―a velhacaria expressa uma orientação relativa ao mundo, mais do que uma variedade latente 

de radicalismo. Proporcionava uma maneira de lidar com uma sociedade dura, em vez de uma 

fórmula para subvertê-la‖(DARNTON, 1986, p. 86).Darnton (1986, p. 77), interpretando o 

que os contos, talvez, significassem para quem o contava e quem o ouvia, apresenta-nos duas 

proposições: ―os contos diziam aos camponeses como era o mundo; e ofereciam uma 

estratégia para enfrentá-lo‖. 

Os contos, os livros, os gatos... Apresentam-nos a cultura francesa dessa época nas 

diferentes camadas da sociedade. Ainda para refletirmos sobre como agiam culturalmente e 

como suas mentalidades foram moldadas a partir de ideias que começaram a ser publicamente 

discutidas, voltemos nossa atenção para o que nos conta Roger Chartier (2009), em seu ensaio 

Origens culturais da Revolução Francesa.Não que atribuir origens culturais à Revolução 

Francesa estabeleça ―de forma alguma, as causas da Revolução; em vez disso, destaca 

determinadas condições que a tornaram possível por ser concebível‖ (CHARTIER, 2009, p. 

10). 

Dentre as mudanças culturais que se davam ―o novo papel assumido pelos intelectuais 

não foi a menos importante‖ (CHARTIER, 2009, p. 36), os philosophes formulavam um 

corpo de doutrinas caracterizando, assim, o Iluminismo, que se difundia 
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por todas as classes da população e articulado em torno de vários princípios 

fundamentais, como crítica ao fanatismo religioso, exaltação da tolerância, 

confiança na observação e na experimentação, exame crítico de todas as 

instituições e costumes, definição de uma moralidade natural e reformulação 

dos vínculos políticos e sociais com base na ideia de liberdade. Ainda assim, 

confrontados com esse quadro clássico, surge a dúvida. (CHARTIER, 2009, 

p. 44). 

 

Para que osintelectuais assumissem a liderança a ponto de dirigirem a opinião pública, 

foi preciso que os caminhos fossem abertos de diferentes formas. Uma delas foi o espaço 

conquistado pelas sociétés de pensée do Iluminismo, ―estabelecidas para gerar uma opinião 

pública [...] foram vistas como a matriz de uma nova legitimidade política incompatível com a 

legitimidade hierárquica e corporativa requerida pelo sistema monárquico‖ (CHARTIER, 

2009, p. 43). 

A partir de então o uso da razão podia ser ―exercido sem a colocação de limites para o 

exame crítico e sem submissão obrigatória à autoridade antiga‖ (CHARTIER, 2009, p. 43). 

Dessa maneira, a primeira ferramenta típica de toda a literatura empregada ao Iluminismo ―vê 

a difusão de ideias filosóficas como conduzindo a atos de ruptura dirigidos às autoridades 

estabelecidas, sob a premissa de que tais atos sejam engendrados por pensamentos‖ 

(CHARTIER, 2009, p. 45). Para Kant, ―o Iluminismo requer uma ruptura com os padrões de 

pensamento obrigatórios herdados do passado e o dever de todos de pensar por si mesmos‖ 

(CHARTIER, 2009, p. 53). 

O hábito de leitura crescia nas últimas décadas do século XVIII, ―a fome de leitura que 

assolava até mesmo os mais humildes habitantes urbanos‖ (p. 117), e com isso, ―surgiram 

novas fórmulas comerciais para satisfazer as demandas desses leitores‖ (CHARTIER, 2009, 

p. 116) como cabinets de lecture, lojas e bancas de empréstimo. 

Dentre os tantos livros que circulavam estavam os filosóficos, caracterizados como um 

produto perigoso,e,assim como quem o escrevia, ―quem os transportasse, estocasse ou 

distribuísse corria sérios riscos: confisco, a Bastilha, as galés‖ (CHARTIER, 2009, p. 119). 

 

Nos depósitos da Bastilha, bem como nos armazéns da 

Sociététypographiquede Neuchâtel, as obras dos Philosophes partilhavam da 

mesma sorte que as chroniquesscandaleuses. As duas listagens até mesmo 

mostram resultados semelhantes: Voltaire encabeçava a lista de livros na 

Bastilha em 1790 com dezoito obras. A seguir vem d‘Holbach (oito títulos), 

depois Rousseau (quatro títulos, incluindo O contrato social,oDiscurso 

sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e Emílio 

ou da Educação), e, com um ou dois títulos cada, Helvétius, Diderot, 
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Condorcet, Raynal e Mercier. Embora houvesse apenas sete prisioneiros 

trancados na prisão estatal em 14 de julho de 1789, todos os clássicos do 

Iluminismo ali estavam, vítimas da censura e da polícia do rei, com os 

panfletos queMercier tanto desprezava [...]. (CHARTIER, 2009, p. 130-131). 

 

Esses livros filosóficos com suas ideias que penetravam a sociedade contribuíram para 

―odesgaste dos sistemas de crenças que garantia ao rei o respeito e amor de seu povo‖ 

(CHARTIER, 2009, p. 133). Apesar disso, não podemos precisar que a distância que se abria 

entre povo e rei tem causa exatamente nesses autores, uma vez que, autores de livros 

filosóficos agradavam a indivíduos das diferentes classes, e quem os lia, embora partilhasse 

de mesma leitura, apresentavam escolhas um tanto contraditórias. Especialmente, ―Rousseau 

não só fornecia material de leitura igualmente para plebeus e aristocratas; era também o autor 

favorito de alguns membros da classe média comercial, que o assumiam como seumaître à 

penser.‖ (p. 135). Nesse sentido, talvez, ―os livros filosóficos, longe de produzir uma ruptura, 

seriam eles próprios resultado de uma ruptura‖ (CHARTIER, 2009, p. 139). 

Somado a isso, ―mais do que as denúncias ‗iluminadas‘ de Voltaire e dos materialistas, 

foi o discurso religioso, virado do avesso pelos fiéis em sua incapacidade de atender às suas 

exigências, que produziu o abandono maciço do cristianismo‖ (CHARTIER, 2009, p. 

170).Distanciavam-se rei e povo.Dentre acontecimentos, 

 

o progresso de modos críticos de pensamento – tanto nas formas 

intelectualizadas de uma ―opinião pública‖ que debatia questões antes 

proibidas quanto nas reações espontâneas de um homem da rua que ia se 

tornando menos simplório – minaram a autoridade absoluta longamente 

associada com os impenetráveis e intimidadores mistérios de Estado. 

(CHARTIER, 2009, p. 201). 

 

Dos casos, a principal transformação que ocorreu entre os séculos da modernidade foi 

a ―substituição da religião pela política – a política da razão do Estado e do absolutismo – 

como princípio organizacional e quadro de referência para a sociedade francesa‖ 

(CHARTIER, 2009, p. 165). 

Se na cidade o povo lia sobre política pelo crescente interesse em assuntos do Estado, 

no campo ―a súbita aparição de textos políticos nas áreas rurais foi resultado direto da 

Revolução‖ (CHARTIER, 2009, p. 208). 

Muito embora, antes disso ―o ódio campesino se desviou do coletor de impostos para o 

senhor local, o padre paroquial e seus dízimos e o latifundiário que cobrava as taxas locais‖ 

(p. 212). Em 1789, ―a crítica ao dízimo, porém, não significava uma exigência à sua abolição 



51 
 

pura e simples‖, também havia reclamações ―dos atos incorretos dos coletores do dízimo ou 

de cotas consideradas elevadas demais‖ (CHARTIER, 2009, p. 218). 

Aumento na insubordinação dos trabalhadores, conflitos que havia em quase todas as 

profissões, especialmente nas grandes e médias cidades, tem número crescente, como 

consequência fez surgir a politização (CHARTIER, 2009, p. 223). 

 

A crise de 1776 estabeleceu uma conexão imediata entre os numerosos 

conflitos espalhados por todo o mundo do trabalho, conflitos esses que 

mudavam rapidamente, e a política em escala governamental, que tendia a 

reunir pontos isolados de tensão. Para os trabalhadores, as disputas que os 

haviam colocado contra seus patrões tinham assumido significado em um 

conflito no qual a própria autoridade do rei estava em jogo. Assim, a 

politização que brotara de questões puramente relacionadas com o trabalho e 

com a vida cotidiana passou a estar ligada aos assuntos de Estado. 

(CHARTIER, 2009, p. 226). 

 

―No mundo das elites sociais intelectuais, a menor dependência em relação à 

autoridade do Estado foi marcada pelo surgimento de uma esfera cultural autônoma‖. Era 

―esfera literária pública‖ que criada nessa época, tomou como base ―instituições que criaram 

uma nova legitimidade, como cafés, os salões e as revistas‖ (p. 227). Com isso, a França 

abria―espaço para práticas intelectuais fundadas no uso prático da razão‖ (CHARTIER, 2009, 

p. 228). Os salões, especialmente,―eram a forma básica de convivência, reunindo de forma 

organizada pessoas dos mundos da moda e da literatura que se encontravam para compartilhar 

passatempos como jogos, conversas, leituras e os prazeres da mesa‖ (p. 228). Os salões 

possibilitavam aos ―escritores penetrar no mundo dos poderosos.‖ (CHARTIER, 2009, p. 

229). 

 

Como locais onde a aristocracia e os escritores se encontravam e onde 

ocorria mistura social em certa medida, e como lugares onde obras e atores 

culturais podiam achar consagração intelectual independente, fora das 

instituições com regulamentos rígidos e de corpos culturais estabelecidos, os 

salões foram os primeiros a estimular a nova esfera literária pública no início 

do século XVIII, emancipando-a da tutela da corte e da Academia 

Francesa.(CHARTIER, 2009, p. 231). 

 

O segundo apoio à esfera literária pública foi dado pelas ―revistas e outras publicações 

impressas periódicas, que dedicavam grande espaço à crítica estética‖ (p. 231). E ao fazer 

isso, ―simultaneamente davam expressão e abasteciam a sociabilidade literária livre dos cafés 

e clubes que se espalhavam por toda França‖ (p. 232). ―A imprensa rapidamente adaptou suas 

fórmulas de publicação e o conteúdo de sua produção às expectativas de um público ávido de 
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informação e opiniões sobre novas obras‖ (p. 232). Em consequência ―havia mais 

publicações, elas apareciam com mais frequência e estavam cada vez mais abertas aos mais 

recentes interesses intelectuais‖ (CHARTIER, 2009, p. 233). 

O debate crítico era alimentado pelo grande número de periódicos em circulação. ―Os 

periódicos literários trouxeram à luz uma entidade nova, autônoma e soberana: o público‖ 

(CHARTIER, 2009, p. 233). 

 

A longo prazo, a constituição de uma esfera literária pública entre as elites, 

baseada nas várias instituições que forneciam sociabilidade intelectual e na 

emergência de um mercado para julgamento artístico e obras de arte, 

produziu uma profunda mudança nas práticas culturais trazidas a essa esfera 

pública, acabando por politizá-las fortemente. (CHARTIER, 2009, p. 235). 

 

Ainda que afirmassem respeito ao soberano e aceitação dos valores tradicionais, na 

prática, as novas formas de sociabilidade intelectual ―tendiam a negar as fundações da ordem 

tradicional‖ (CHARTIER, 2009, p. 236). 

 

Ao dar apoio e aplicar regularmente o exercício público da razão, tanto o 

aumento da circulação do material escrito impresso e as maiores 

oportunidades de uso do julgamento estético levaram os indivíduos a 

pensarem sozinhos – a avaliar obras e ideias livremente e a estruturar uma 

opinião comum a partir do choque de pontos de vista conflitantes. 

(CHARTIER, 2009, p. 236-237). 

 

Com a entrada de uma abordagem crítica no hábito dos franceses, ―nenhum domínio 

do pensamento ou da ação podia estar protegido de uma livre análise, nem mesmo os 

mistérios da religião ou do Estado‖ (CHARTIER, 2009, p. 237). 

Dentre os novos grupos que ofereciam sociabilidade intelectual, o maior e mais aberto 

em termos de participação, era a sociedade maçônica. Sua expansão ―era singular em sua 

continuidade, em seus números maciços e em sua distribuição ampla. Depois de 1750, as lojas 

proliferaram por todo o reino‖ (p. 238), nas quais os ―membros do Terceiro Estado formavam 

a grande maioria‖ (CHARTIER, 2009, p. 239).  

De modo geral, na França do século XVIII, ―um profundo desligamento dos 

ensinamentos, proibições e instituições do cristianismo‖ preparava a revolução (CHARTIER, 

2009, p. 247). 

 

2.3. Ideias iluministas, o ensino e o ensino de matemática 
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 Na efervescência de ideias desse século, diferentes filósofos iluministas e mesmo 

alguns que não eram propriamente educadores, mas que viamno ensino um veículo 

―importante das luzes da razão e no combate às superstições e ao obscurantismo religioso‖ 

(ARANHA, 2006, p. 176), expuseram seus pensamentos acerca do ensino, e logo a 

Enciclopédia organizada por Diderot e Jean le Rond d'Alembert tratou de sumariza-los.  

 Para Montesquieu, o ensino devia ser responsabilidade do Estado, e nesse ensino a 

prioridade devia ser dada às ciências, em especial à matemática.Quando a abertura de um 

mercado mundial pela Europa permitia o contato de algumas pessoas com nações de costumes 

bem distintos, e sendo esta possibilidade ainda ―restrita a poucas pessoas, suas narrativas 

maravilhavam os ouvintes‖. ―A partir daí surgiu uma extensa literatura de viagem, de ampla 

difusão e aceitação‖ (p. 54), mania literária da qual nem mesmo a Enciclopédia escaparia 

―dedicando vários verbetes a observações retiradas de tais relatos‖ (p. 55). Logo, além das 

narrativas reais, apareceram as fictícias, e ―Voltaire começaria também a escrever contos e 

novelas com personagens de países distantes no tempo e no espaço‖ (GRESPAN, 2014, p. 

55). 

Dessa literatura, asCartas Persasé um dos casos mais bem sucedidos, escritas por 

Montesquieu em 1721,a perspectiva normal do relato de viajantes, é invertida, ―pois não é um 

europeu no estrangeiro que descreve o exotismo dos outros, mas dois persas que percorriam a 

França e registravam a estranheza de tudo‖ (GRESPAN, 2014, p. 55). Inclusive em crítica, 

como no ―segundo ponto revelado pela 128ª carta persa‖ sobre a ordem pedagógica 

setecentista na qual o estudo das letras prevalece sobre o das ciências, e a matemática tem 

pouco espaço, mostrando ―um descompasso entre a situação real do saber, no qual as ciências 

ocupam um lugar cada vez mais importante, e a ordem oficial da cultura, que perpetua a 

preponderância já prescrita das belas-letras‖ (GOMES, 2008, p. 27). 

 Rousseau,por sua vez, enaltecendo veementemente a virtude e a liberdade, escreve 

sobre a formação completa do homemem suas cinco fases, separando-as em livros e 

compondo suagrande obra intituladaEmílio; ou, da Educação, na qual adota a si próprio como 

instrutor e como aluno imaginário, seuEmílio.Esse foi o ―ensaio pedagógico escrito por 

Rousseau na forma de romance e que, em alguns casos, chega a ser considerado como ‗a 

novela da educação‘, publicado em 1762‖ (ANDRADE, 2012, p. 125). 

No Livro Primeirodiscorre sobre o primeiro estágio de vida de seu Emílio, e, 

inicialmente, destaca a importância que dá à educação na formação do ser humano, quando se 

refere dizendo que ―tudo o que não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado 
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pela educação‖(ROUSSEAU, 1995, p. 10). Educação esta que não pode ser dirigida de 

qualquer forma, e que não é encontrada nos colégios de sua época, chamados por Rousseau de 

estabelecimentos ridículos, uma vez que não os encara como uma instituição pública. 

Restando para a educação da qual fala, apenas, a educação doméstica ou a da natureza. Essa 

educação que discorre em todasua obra apresentando seu método que busca formaracima de 

tudo ohomem. Não um homem em partes com uma finalidade em determinada área ou 

atividade e que fora dessas para nada serve. E difere as ordens: ―Na ordem social, em que 

todos os lugares estão marcados, cada um deve ser educado para o seu. Se um indivíduo, 

formado para o seu, dele sai, para nada mais serve‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 15). Mas,  

 

Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum é o 

estado de homem; e quem quer seja bem educado para esse, não pode 

desempenhar-se mal dos que com esse se relacionam. Que se destine meu 

aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia pouco me importa. 

Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é 

o ofício que lhe quero ensinar. Saindo de minhas mãos, ele não será, 

concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre; será primeiramente um 

homem. Tudo o que um homem deve ser, ele o saberá, se necessário, tão 

bem quanto quem quer que seja; e por mais que o destino o faça mudar de 

situação, ele estará sempre em seu lugar. (ROUSSEAU, 1995, p. 15). 

 

Assim, fica evidente que para Rousseau, oestudo da condição humana é o verdadeiro 

estudo(ROUSSEAU, 1995). Se as mudanças não caracterizassem o que pertence ao mundo, 

os homens nascessem enraizados em terras de um determinado país, se todo o ano tivesse uma 

única estação, as crianças educadas simplesmente para sua condição, dela não necessitando 

sair nunca, daí sim a prática da educação com finalidade em determinada atividade ou 

áreaseria boa, ao menos até certo ponto.  

 

Mas, dada a mobilidade das coisas humanas, dado o espírito inquieto e 

agitado deste século que tudo transforma a cada geração, poder-se-á 

conceber um método mais insensato que o de educar uma criança como 

nunca devendo sair de seu quarto, como devendo sem cessar achar-se 

cercada dos seus? (ROUSSEAU, 1995, p. 16). 

 

Para Rousseau é observando a natureza e seguindo o caminho que nos indica que 

devemos percorrer. As crianças, que assim como os demais seres animados e sensíveis, 

embora nasçam capazes de aprender, nada sabem ou conhecem ainda, como ―os canários 

fugidos da gaiola não sabem voar, porque nunca voaram‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 42), para 
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uns e para outros, tudo é instrução. Na verdade, às crianças, a única ciência a ensinar é a dos 

deveres do homem(ROUSSEAU, 1995). 

 

Homens, sejais humanos, é vosso primeiro dever; e o sejais em relação a 

todas as situações sociais, a todas as idades, a tudo o que não seja estranho 

ao homem. Que sabedoria haverá para vós fora da humanidade? 

(ROUSSEAU, 1995, p. 61). 

 

 É nessa fase inicial da vida, quando, ainda, não estão ativas a memória e a imaginação, 

e a criança só prestando atenção àquilo que toca seus sentidos no momento, tem em suas 

sensações o primeiro material de seus conhecimentos, e mesmo oferecendo-lhe um dia em 

mesma ordem a seu entendimento, a criança que só presta atenção a suas sensações, é 

suficiente que primeiramente lhe apresente diferentemente a ligação entre suas sensações e os 

objetos que as provocam (ROUSSEAU, 1995). 

 No Livro Segundo do Emílio, Rousseau,tendo claro seu objetivo de formar o homem, 

trata do segundoestágioda vida. Quando em vão tentam por meio da razão desenvolver as 

outras faculdades do homem, sem pensar que de todas as faculdades do homem, a razão, é a 

que mais dificilmente e mais tarde se desenvolve. Rousseau, percorrendo o caminho contrário, 

sabendo perder tempo para ganha-lo, seguindo desde cedo o método que partindo das 

sensações pretende chegar à razão, que através de sua imponência ensinará ao homem a 

conhecer o bem e o mal (ROUSSEAU, 1995). 

 

As principais faculdades que se formam e se aperfeiçoam em nós são as dos 

sentidos. São as primeiras que se deveriam cultivar e são as únicas que se 

esquecem ou as que mais se negligenciam. (ROUSSEAU, 1995, p. 130) 

 

 Assim sendo, antes de chegar à idade da razão, o estudo de línguas como as 

antigas,torna-se desnecessário, para Rousseau, é na verdade, ―para esconder, nisso, sua 

inaptidão, que as exercitam de preferência nas línguas mortas que não têm mais juízes que 

não se possam recusar. O emprego familiar dessas línguas estando perdido de há muito‖ (p. 

100). E ainda avançando Emílio em idade ―que tenha êxito nas línguas mortas, nas letras, na 

poesia, pouco me importa. Não terá menos valor se não souber nada disso, não é de toda essa 

parolagem que se trata em sua educação‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 409). 

 Não é das teorias o lugar de destaque no método de instrução de Rousseau, mas das 

sensações. E fazendo com que, enquanto o aluno se impressionar apenas com o que for 

sensível, a tais sensações devem se deter todas as suas ideias (ROUSSEAU, 1995). 
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Os primeiros movimentos naturais do homem sendo os de se medir com tudo 

o que o cerca, e de apreender em cada objeto que percebe todas as 

qualidades sensíveis que lhe dizem respeito, seu primeiro estudo é uma 

espécie de física experimental relativa à sua própria conservação, e de que o 

afastam com estudos especulativos antes que tenha tomado conhecimento de 

seu lugar no mundo.[...] Como tudo que entra no conhecimento humano 

entra pelos sentidos, a primeira razão do homem é uma razão perceptiva; ela 

é que serve de base à razão intelectual: nossos primeiros mestres de filosofia 

são nossos pés, nossas mãos, nossos olhos.(ROUSSEAU, 1995, p. 120-121). 

 

Nessa educação que partindo do sensível busca chegar à razão e aos conhecimentos 

mais gerais fazendo o homem pensar, formam-se as ideias de geometria, Rousseau destaca 

que ―é somente pelo movimento que sabemos que há coisas que não são nós; e é somente pelo 

nosso próprio movimento que adquirimos a ideia da extensão‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 45). 

 

Para exercer uma arte cumpre começar por obter os instrumentos e, para 

poder empregar utilmente tais instrumentos, é preciso fabricá-los bastante 

sólidos para que resistam ao uso. Para aprender a pensar é preciso portanto 

exercitarmos nossos membros, nossos sentidos, nossos órgãos, que são os 

instrumentos de nossa inteligência; e para tirar todo o proveito possível 

desses instrumentos, é preciso que o corpo que os fornece seja robusto e são. 

Assim, longe de a verdadeira razão do homem se formar independentemente 

do corpo, a boa constituição do corpo é que torna as operações do espírito 

fáceis e seguras. (ROUSSEAU, 1995, p. 121). 

 

 Para isso, não é preciso ir tão longe, Rousseau nos escreve,  

 

Há um exercício puramente natural e mecânico que serve para tornar o corpo 

robusto, sem de modo algum apelar para o julgamento: nadar, correr, pular, 

chicotear um pião, jogar pedras; tudo isso está muito certo; mas teremos 

somente braços e pernas? Não teremos também olhos e ouvidos? E tais 

órgãos serão supérfluos ao uso dos primeiros? Não exerciteis portanto tão 

apenas as forças, exercitai todos os sentidos que as dirigem; tirai de cada um 

deles todo o proveito possível e verificai depois o resultado de um sobre o 

outro. Medi, contai, pesai, comparai. (ROUSSEAU, 1995, p. 130). 

 

Dentre os sentidos, Rousseau coloca em destaque o tato e se refere que ―não somos 

senhores igualmente do emprego de todos os nossos sentidos. Há um, o tato, cuja ação nunca 

cessa durante a vigília; foi espalhado por todo o nosso corpo, como uma guarda contínua para 

avisar-nos de tudo o que possa ofendê-lo‖.(ROUSSEAU, 1995, p. 131). 

 

Por outro lado, os julgamentos do tato são os mais seguros, precisamente 

porque são os mais limitados; não se estendendo senão até onde nossas mãos 
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podem alcançar, retificam os desatinos dos outros sentidos, que se projetam 

ao longe sobre objetos que mal percebem bem. [...] Assim o tato, sendo de 

todos os sentidos o que mais bem nos instrui acerca da impressão que os 

corpos estranhos podem produzir sobre o nosso, é aquele cujo emprego é 

mais frequente e nos dá imediatamente o conhecimento necessário à nossa 

conservação. (ROUSSEAU, 1995, p. 138). 

 

Novamente nos encontramos com as ideias geométricas quando se refere, 

especialmente, que ―é somente à força de andar, de apalpar, de numerar, de medir as 

dimensões que se aprende a calculá-las‖ (p. 145). Uma vez que só ―se pode aprender a bem 

julgar a extensão e o volume dos corpos‖, se ―aprender a conhecer também suas formas e até 

imitá-las; e no fundo essa imitação só se atém às leis da perspectiva‖, e só ao compreender 

essas leis, pode-se estimar a extensão através de aparências(ROUSSEAU, 1995, p. 145). 

 

Disse que a geometria não estava ao alcance das crianças; não é culpa nossa. 

Não sentimos que seu método não é o nosso e que o que para nós se torna a 

arte de raciocinar não é para elas senão a arte de ver. Em lugar de lhes 

impormos nosso método, andaríamos melhor empregando o delas; pois 

nossa maneira de aprender a geometria é tanto uma questão de imaginação 

quanto de raciocínio. Quando a proposição é enunciada, cumpre imaginar a 

demonstração, isto é, encontrar de que proposição já sabida aquela é 

consequência e, de todas as consequências que se podem tirar dessa mesma 

proposição, escolher precisamente a de que se trata.(ROUSSEAU, 1995, p. 

147). 

 

E se é necessário tanto imaginação quanto raciocínio, por mais que se raciocine 

precisamente, se não tiver imaginação não se irá longe, então, 

 

Ao invés de nos fazerem encontrar as demonstrações, ditam-nas; ao invés de 

nos ensinar a raciocinar o professor raciocina por nós e só exercita a nossa 

memória. Desenhai figuras exatas, combinai-as, colocai-as uma sobre a 

outra, examinai suas relações; descobrireis toda a geometria elementar, indo 

de observação em observação, sem que haja necessidade de definições nem 

de problemas, nem de outra forma demonstrativa senão a da simples 

superposição. (ROUSSEAU, 1995, p. 147). 

 

 Em seu Livro Terceiro do Emílio, Rousseau trata do terceiro estágio da infância e, 

quanto à geometria, se refere novamente 

 

Seus progressos na geometria poderiam servir-vos de teste e de medida certa 

para o desenvolvimento de sua inteligência: mas logo que ele possa discernir 

o que é útil e o que não o é, será preciso ter muito cuidado e habilidade para 

conduzi-lo aos estudos especulativos. Quereis, por exemplo, que ele procure 

uma média proporcional entre duas linhas; começai fazendo de modo que ele 
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precise encontrar um quadrado igual a um triângulo dado; em se tratando de 

duas médias proporcionais, seria necessário primeiramente tornar o 

problema da duplicação do cubo interessante etc. Estais vendo como nos 

aproximamos gradualmente das noções morais que distinguem o bem e o 

mal. Até aqui não conhecemos outra lei que não a da necessidade: agora 

atentamos para o que é útil; chegaremos em breve ao que é conveniente e 

bom.(ROUSSEAU, 1995, p. 174-5). 

 

Uma vez que a criança que lê não pensa, apenas lê, essa criança não se instrui, apenas 

aprende palavras (ROUSSEAU, 1995), qual é então a utilidade de tal método que dos livros 

quer conhecer o mundo,  

 

Para que dar a instrução nessa fase a partir de teorias de livros, Rousseau 

percebendo a inutilidade de tal método, instrui que ―transformemos nossas 

sensações em ideias, mas não pulemos de repente dos objetos sensíveis aos 

objetos intelectuais. É pelos primeiros que devemos chegar aos outros. Que 

os sentidos sejam sempre os guias em nossas primeiras operações do 

espírito: nenhum outro livro senão o do mundo, nenhuma outra instrução 

senão os fatos. (ROUSSEAU, 1995, p. 176). 

 

 Rousseau quando se refere à discussão que existe na escolha do método de estudo das 

ciências, de antemão, os métodos da análise e síntese, definindo-os respectivamente, como 

resolver e compor, em seguida esclarece que,  

 

[...] nem sempre há necessidade de escolher. Às vezes pode-se resolver e 

compor nas mesmas pesquisas, guiar a criança pelo método de ensino 

quando ela não crê senão analisar. Então, empregando ao mesmo tempo uma 

coisa e outra, eles servem mutuamente de provas. Partindo a um tempo dos 

dois pontos opostos, sem pensar em seguir o mesmo caminho, a criança se 

surpreenderia com se encontrar, e essa surpresa só poderia ser muito 

agradável. (ROUSSEAU, 1995, p. 180). 

 

Sendo assim, de modo geral, para uma boa educação,apontar-lhe a ciência e oferecer-

lhe os métodos e ―não se trata de ensinar-lhe as ciências e sim de dar-lhe inclinação para as 

amar e métodos para as aprender, quando a inclinação se tiver desenvolvido bastante. Eis 

certamente um princípio fundamental de uma boa educação‖(ROUSSEAU, 1995, p. 181). 

 Pelo caminho que poderá seguir ativamente construindo seus conhecimentos, uma vez 

que, ―sem dúvida aprendemos noções bem mais claras e bem mais seguras das coisas que 

aprendemos assim por nós mesmos, que das que recebemos dos ensinamentos de 

outrem‖(ROUSSEAU, 1995, p. 188). 
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Não se há de imaginar que, no espaço de quatro a cinco anos que devemos 

encarar aqui, possamos dar à criança mais bem dotada uma ideia de todas as 

artes e de todas as ciências naturais suficiente para aprendê-las um dia 

sozinha; mas fazendo passar assim diante dela todos os objetos que lhe 

importa conhecer, nós a pomos na condição de desenvolver seu gosto, seu 

talento, de dar os primeiros passos para aquilo a que impele seu 

temperamento, e a indicar-nos o caminho a seguir, a fim de secundar-lhe a 

natureza.(ROUSSEAU, 1995, p. 210). 

 

Enfatizando a importância do encadeamento de ideias, orienta: ―fazei, entretanto, com 

que todas as suas experiências se liguem uma a outra por uma espécie de dedução, a fim de 

que, com a ajuda desse encadeamento, elas as possam pôr em ordem em seu espírito e delas se 

lembrar oportunamente‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 189). 

 

Outra vantagem desse encadeamento de conhecimentos limitados mas 

certos, está em lhos mostrar através de suas ligações, de suas relações, de os 

colocar todos em seu lugar na estima dela e de evitar os preconceitos que 

tem a maior parte dos homens pelos talentos que cultivam, contra os que 

negligenciaram. Quem vê bem a ordem do todo, vê o lugar em que deve se 

encontrar cada parte; quem vê bem uma parte e a conhece fundo, pode ser 

um homem sábio.(ROUSSEAU, 1995, p. 210). 

 

 Ainda na finalidade de formar o homem acima de tudo, para ele a educação do homem 

deve ser adaptada ―ao homem e não ao que não é ele [...] trabalhando para formá-lo 

exclusivamente em vista de uma situação, vós o tornais inútil a qualquer outra e que, em o 

querendo o destino, tereis trabalhado unicamente para torná-lo infeliz‖ (ROUSSEAU, 1995, 

p. 212). 

 

Depois de ter começado por exercitar-lhe o corpo e os sentidos, exercitamos 

seu espírito e seu julgamento. Finalmente unimos o uso dos membros ao de 

suas faculdades; fizemos um ser atuante e pensante; só nos resta, para 

completar o homem, fazer dele um ser amante e sensível, isto é, aperfeiçoar-

lhe a razão pelo sentimento. [...] Nosso aluno não tinha, no início, senão 

sensações; tem ideias agora: Não fazia senão sentir, julga agora. Porque, da 

comparação de várias sensações sucessivas ou simultâneas, e do julgamento 

que delas se faz, nasce uma espécie de sensação mista ou complexa a que 

chamo ideia."(ROUSSEAU, 1995, p. 224-225) 

 

E é ―o modo de formar as ideias [...] que dá um caráter ao espírito humano‖ 

(ROUSSEAU, 1995, p. 225). 

 Em seu Livro Quarto do Emílio, Rousseau nos mostra que a importância da escolha 

dos exemplos é sobre a quantidade de exemplos. ―Assistindo-se durante muito tempo aos 

mesmos espetáculos, não se sente mais nenhuma impressão. O hábito acostuma a tudo‖. Na 
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verdade, ―um só caso bem escolhido e mostrado sob um aspecto conveniente servirá para um 

mês de enternecimento e de reflexões‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 259-260). 

 Rousseau se posiciona contra o ensino religioso para as crianças que ainda não 

compreendem o incompreensívele, ―se tivesse que pintar a estupidez nefasta, pintaria um 

pedante ensinando catecismo a crianças‖(ROUSSEAU, 1995, p. 294). De início, devemos 

saber apenas ―que há mistérios que é impossível ao homem conceber, ou acreditar‖. E até 

mesmo ―para admitir os mistérios é preciso compreender, ao menos, que são 

incompreensíveis‖ (p. 294). Então, ―evitemos anunciar a verdade a quem não está em 

condições de entendê-la‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 296). 

 Se a virtude caminha de encontro a felicidade ―ora, sejamos bons primeiramente e 

depois seremos felizes‖ (p. 327). Assim, ―trabalhamos de acordo com a natureza e enquanto 

ela forma o homem físico, procuramos formar o homem moral‖ (p. 371). ―O que dizemos 

nada significa se não preparamos o momento para dizê-lo. Antes de semear cumpre arar a 

terra; a semente da virtude germina dificilmente; muitos cuidados são necessários para que 

crie raízes‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 377). 

 Por fim, em seu Livro Quinto do Emílio, Rousseau, evidencia que é mais importante 

conhecer primeiro o mundo sensível, depois o mundo das letras,  

 

Se não quero que forcem um menino a aprender a ler, com muito mais razão 

não quero que forcem a menina antes que possa sentir muito bem para que 

serve a leitura [...]. Talvez devessem elas aprender a calcular antes de tudo; 

pois nada oferece utilidade mais sensível em todos os tempos, apresenta 

maior emprego e dá tão grande margem a erros como as contas. Se a menina 

só tivesse as cerejas de sua merenda através de uma operação aritmética, 

garanto que dentro em pouco saberia calcular. (ROUSSEAU, 1995, p. 437-

438). 

  

Sobre o que pensavam Denis Diderot e d‘Alembert, editores da Encyclopédie, ou 

dictionnaireraisonnédessciences, desartsetdesmétiers, considerando indispensável mencioná-

los, primeiro nos referimos a Diderot. Defensor da instrução pública nas mãos do Estado, 

considerava que o progresso de uma nação só poderia vir quando o Estado tratasse de 

proporcionar a instrução a todas as classes sociais.Nessa instrução, defende que o ensino 

científico prevaleça sobre o ensino literário, posto que,―a formação de cidadãos úteis envolve 

o domínio de conteúdo aplicáveis às diferentes situações da vida, como os da Matemática, que 

devem ser ensinados a todos‖, priorizando a matemática e sua dimensão prático/instrumental 

pela qual se justifica seu projeto ―de bom funcionamento da sociedade‖ (GOMES, 2008, p. 
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68). Para ele, ―o estatuto do conhecimento matemático é, então, o de um saber construído pelo 

homem em decorrência de necessidades de sua vida social‖ (GOMES, 2008, p. 53). 

 Mas Diderot não acredita só na importância do ensino, acredita também nas 

disposições naturais do indivíduo, sua pretensão não é de ―que todos sejam matemáticos de 

ofício‖tendo todos acapacidade de aprender ―as noções matemáticas básicas, que são as 

necessárias para que o cidadão comum exerça seus direitos e deveres em uma sociedade 

democrática‖ (GOMES, 2008, p. 86). A matemática, mesmo sendo um conhecimento que 

―não possa ser criado por todos, é o mais fácil, o mais útil e o necessário a um maior número 

de pessoas‖. É ―vista como um saber produzido a partir da experiência sensível, constitui-se 

de ideias que suprem carências sociais e cujo domínio é importante na formação do espírito 

do homem‖ (GOMES, 2008, p. 101). 

 D‘Alembert, o outro editor da Encyclopédie, acredita que ―todas as nossas ideias 

resultam de nossas sensações‖, assim, posiciona-se contra as ideias inatas. Acreditando na 

existência de ―uma ligação entre todos os objetos de nossos conhecimentos‖, supõe ainda que 

―o progresso das ciências está associado à possibilidade da constituição adequada de uma 

cadeia de verdades em cada campo‖, nessa cadeia, os elos iniciais ―são suas proposições 

básicas, alicerce de todos os outros saberes‖ (GOMES, 2008, p. 106). É possível, então, 

―instruir o espírito mais limitado em qualquer ciência, desde que ela tenha suas proposições 

reduzidas a noções simples e dispostas entre si de modo encadeado‖ (p. 154). 

 Crítico ―da instrução dos jesuítas, baseadas no latim, na retórica e na religião‖ (p. 

150), D‘Alembert condena as letras e defende as ciências como prioridade na instrução, vendo 

―a Matemática como um modelo para as demais ciências‖ (GOMES, 2008, p. 120). Para esse 

filósofo, ―o conhecimento matemático é aquele que apresenta maior certeza, clareza e 

evidência porque se deve às nossas próprias ideias, resultantes da experiência dos sentidos‖ 

(GOMES, 2008, p. 117). 

 Tendo ―em mente a desigualdade natural entre as faculdades mentais dos indivíduos‖, 

D‘Alembert propõe ―abordagens distintas para a educação matemática relacionadas às 

características e aos propósitos dos estudantes‖ (p. 154). Mas, no geral, para que o 

conhecimento esteja ao alcance de todos, o método a ser seguido para a apresentação de uma 

ciência é a ―disposição de suas verdades fundamentada na dedução lógica‖ e, ―é essa diretriz 

metodológica que deve guiar a elaboração dos textos destinados à instrução‖ (GOMES, 2008, 

p. 128). Pensando na metodologia do ensino, vê os livros didáticos como ―instrumentos 

metodológicos básicos para a educação matemática na concepção iluminista‖ (GOMES, 2008, 
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p. 142), nos quais a metodologia tinha como palavra-chave o caminho dos inventoresuma vez 

que ―deveriam seguir a trilha tomada pelos criadores da Matemática em suas descobertas‖ 

(GOMES, 2008, p. 143). 

 

Se D‘Alembert, como parece geral no século XVIII, pensa na geometria 

como sinônimo de matemática, e destaca a origem material e sensível dessa 

ciência cujas verdades se originam de idealizações do espírito 

suficientemente precisas para serem aplicadas na prática, é absolutamente 

essencial observar, em seus escritos, a importância que atribui à álgebra, 

conjunto de saberes puramente intelectuais e abstratos, que não somente é 

instrumento que facilita o desenvolvimento da matemática, mas possibilita o 

estabelecimento de conexões entre seus vários ramos. (GOMES, 2008, p. 

152-153). 

 

Condillac entende a linguagem como ―a mediadora entre a sensibilidade e o 

entendimento‖ (p.156-157). Evidencia que as ideias básicas sobre os números, são adquiridas 

pelas percepções dos sentidos, auxiliados pela memória, sendo o tato―o único sentido que 

julga por si próprio os objetos exteriores; os quatro outros, mesmo juntos, sem o tato, não 

detêm tal capacidade‖ (GOMES, 2008, p. 162). 

Para um desenvolvimento correto do pensamento das crianças, Condillac, ao tratar dos 

conteúdos que parecem ser os mais adequados, afirma que ―não é o latim, nem a geografia, 

nem a história que é preciso ensinar-lhes‖,questionando―que utilidade teriam essas ciências 

numa idade em que não se sabe ainda pensar‖. Mas, a matemática sim é ―um dos 

conhecimentos capazes de dar ao espírito das crianças a possibilidade de exercer plenamente 

suas operações [...] está entre as noções mais apropriadas ao desenvolvimento do pensamento 

da criança‖ (GOMES, 2008, p. 213). 

 

As matemáticas são a ciência na qual melhor se conhece a arte de conduzir a 

própria reflexão. Elas devem essa vantagem à precisão das ideias, à exatidão 

dos signos e ao encadeamento no qual apresentam as coisas. É por isso que 

as matemáticas levam a análise até os últimos termos. (GOMES, 2008, p. 

213). 

 

Condorcet escreve sobre a instrução pública em sua obra intituladaCinco memórias 

sobre a instrução pública dividindo o assunto em cinco partes, ascinco memórias, 

subdivididas por sua vez em assuntos diferentes. 

 Em sua Primeira memória discorre sobre a natureza e objeto da instrução 

pública,especificamente no tópicoa sociedade deve ao povo uma instrução pública.Condorcet 

é categórico ao evidenciar a importância dos conhecimentos gerais e, especialmente, os 
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matemáticos, para que a liberdade e a igualdade dos homens aconteça de fato, uma vez que 

quem não souber escrever e ignorar a aritmética acabará por depender sempre do homem mais 

instruído, 

 

Ele não é igual aos outros a quem a educação ofereceu tais conhecimentos; 

não pode exercer os mesmos direitos, com a mesma extensão e com a 

mesma independência. Aquele que não é instruído sobre as leis básicas que 

regulam o direito de propriedade não goza desse direito da mesma forma que 

aquele que as conhece; nas discussões que surgissem entre eles, não 

combateriam com armas iguais. (CONDORCET, 2008, p. 18).  

 

Enquanto isso, o homem que domina as regras aritméticas necessárias ao uso da vida 

não depende do homem que for mais instruídoe possuir o gênio das ciências matemáticas 

 

e cujo talento lhe será de uma utilidade muito real, sem nunca poder 

atrapalhar o primeiro no gozo de seus direitos. O homem que foi instruído 

nos elementos da lei civil não está na dependência do jurisconsulto mais 

esclarecido, cujos conhecimentos só podem ajudar o primeiro, e não sujeitá-

lo. (CONDORCET, 2008, p. 18).  

 

 Nesse sentido, cabe à sociedade ―proporcionar a cada homem a instrução necessária a 

exercer as funções comuns do homem, do pai de família e do cidadão, para sentir e conhecer 

todos os seus deveres‖, devendo, para isso, ampliar ―tanto quanto for possível, a igualdade de 

direitos‖ (CONDORCET, 2008, p. 21). 

 Ainda nessa primeira memória, Condorcet,ao se referir ao estado em que se encontram 

as sociedades atuais, nas quais ―os homens encontram-se divididos em profissões diversas, 

das quais cada uma exige conhecimentos particulares‖ (CONDORCET, 2008, p. 22), destaca 

mais um ponto importante para a instrução,por meio dotópico a sociedade deve igualmente 

uma instrução pública relativa às diversas profissões: 

 

Os progressos nessas profissões contribuem para o bem-estar comum, e é 

útil, para a igualdade real, que se abram os caminhos desses conhecimentos 

para aqueles cujo gosto e cujas faculdades os orientariam para tais ofícios, 

mas que, por falta de instrução pública, seriam afastados deles por sua 

pobreza ou condenados a uma eterna mediocridade e, a partir daí, à 

dependência. (CONDORCET, 2008, p. 22). 

 

E se tamanho progresso contribui para o bem-estar comum, que por sua vez, é útil à 

igualdade, ora é importante que aceleremos o seu progresso.  
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Essa instrução seria também um meio de libertar aqueles que cultivam as 

diversas profissões e aqueles que as exercem de uma grande quantidade de 

pequenos segredos, dos quais a prática de todas as artes está infectada, que 

interrompem seu progresso e oferecem um alimento eterno à má-fé e à 

charlatanice.(CONDORCET, 2008, p. 24). 

 

 Condorcet, no entanto, destaca que ―nem todos os indivíduos nascem com faculdades 

iguais e, mesmo ensinados pelos mesmos métodos, pelo mesmo número de anos, nem todos 

aprenderão as mesmas coisas‖ (CONDORCET, 2008, p. 34). 

 Tratando-se de uma instrução comum, não há motivo para que opiniões religiosas a 

componham (CONDORCET, 2008, p. 47). 

 Em sua Segunda memória: da instrução comum para as crianças, 

Condorcetrecomenda que ―cada professor tenha condições de dar a totalidade do curso‖ 

(CONDORCET, 2008, p. 74). 

 O que deve mudar é o método para ensinar as ciências que deve estar de acordo com a 

finalidade proposta ao ensiná-las(CONDORCET, 2008, p. 88). 

 

Das noções de Geometria, os alunos serão levados aos elementos da 

Agrimensura, que serão desenvolvidos de modo suficiente a torná-los 

capazes de medir um terreno, não pelo método mais cômodo e com as 

simplificações usadas na prática, porém por um método geral cujos 

princípios sejam difíceis de esquecer, de sorte que a falta de uso não impeça 

que possam empregá-lo quando tiverem necessidade. As crianças seriam 

exercitadas a praticar no terreno; seriam também exercitadas a fazer figuras, 

seja com a régua e o compasso, seja à mão livre. (CONDORCET, 2008, p. 

91-92). 

 

Ao refletir sobre o método de ensinar,Condorcet se mostra contra exercitar ―as 

crianças a aprender muito de memória‖ (CONDORCET, 2008, p. 95). 

Ainda, no que se refere às matemáticas, nessa memória, destaca a ―necessidade de 

insistir no estudo de uma Aritmética política‖ (CONDORCET, 2008, p. 115). 

 

É a ignorância generalizada da Aritmética política que faz que o comércio, o 

banco, as finanças e o movimento dos títulos públicos sejam como ciências 

ocultas e, para os intrigantes que as praticam, como meios de adquirir uma 

influência pérfida sobre as leis, que eles corrompem, e sobre as finanças, 

onde difundem a obscuridade e a desordem.(CONDORCET, 2008, p. 117). 

 

 Em sua Terceira memória: sobre a instrução comum para os homens, novamente a 

matemática é destacada, ―seria necessário, sobretudo, ensiná-los a se instruir pelos livros. Em 

alguns gêneros de ciência, a leitura, independentemente de qualquer outro auxílio, basta para 
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tudo conhecer. Tais são as ciências matemáticas‖ (CONDORCET, 2008, p. 174). Ressalta a 

importância dos livros nesse século, especialmente, que ―à medida que os livros se 

multiplicam, que temos ainda muitos de um grande número de épocas, os progressos das luzes 

transformam em absurdos o que era considerado verdade eterna‖ (CONDORCET, 2008, p. 

183). 

 No entanto, apesar do progresso científico ter trazido novos métodos, conhecer os que 

os precederam, é importante para ―poder observar neles a marcha do gênio‖ (CONDORCET, 

2008, p. 184). 

Em sua Quarta memória: sobre a instrução relativa às profissões, momento em que se 

refere à difusão das luzes com igualdade como o maior benefício(CONDORCET, 2008). 

Novamente retoma a discussão sobre o ensino religioso, ―não se contam a Teologia 

nem a jurisprudência no número das ciências que o poder público deve abarcar nos 

estabelecimentos de instrução‖ (p. 234). Se ―todo homem deve ser livre na escolha de sua 

religião, seria absurdo fazê-lo contribuir para o ensino de uma outra, fazê-lo pagar pelos 

argumentos que quer combater‖ (CONDORCET, 2008, p. 234). 

 Por fim, em sua Quinta memória: sobre a instrução relativa às ciências, acrescenta 

que se deve ―empregar somente uma linguagem analítica e precisa, evitando associar a uma 

palavra uma significação vaga, determinada unicamente pelo sentido das frases em que ela é 

empregada‖ (CONDORCET, 2008, p. 242). 

Se essas grandes questões da liberdade, da distinção entre o espírito e a 

matéria etc. têm perturbado tanto as imaginações desviadas; se produziram 

tantas sutilezas vãs, é porque foi utilizada uma linguagem sem precisão, o 

método das definições em vez da análise, o raciocínio em vez da 

observação.(CONDORCET, 2008, p. 242-243). 

 

Entre as observações feitas e entre o objetivo dessa instrução e o da instrução geral, 

difere que ―uma dá à pátria cidadãos dignos da liberdade, outra deve defender e aperfeiçoar a 

própria liberdade‖ (CONDORCET, 2008, p. 257). 

Para Condorcet, um dos primeiros benefícios da reforma da instrução será a união da 

filosofia à política. 

―Aliás, o que em cada época assinala o verdadeiro termo das luzes não é a razão 

particular de tal homem de gênio, que pode ter também seus preconceitos pessoais, mas a 

razão comum dos homens esclarecidos‖ (CONDORCET, 2008, p. 52). 

De modo geral, em todos os projetos de instrução durante a Revolução Francesaa 

condenação das letras como representantes do antigoregime cede lugar para as ciências, 
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dentre as quais a matemática é destacada. Especialmente, no plano do deputado Condorcet, 

―apresentado à Assembleia Legislativa em 1792‖ (GOMES, 2008, p. 216). Condorcet vê na 

matemática o ―maior potencial de contribuição para a formação humana, e mais necessário ao 

cidadão‖ (GOMES, 2008, p. 217). Enfatiza, especialmente, a importância dos conhecimentos 

aritméticos que satisfazem as necessidades imediatas da vida, além de ―assegurar a igualdade 

de todos os homens, reconhecida pela lei‖, isso pois, o indivíduo que depende de outro para 

fazer suas contas já torna nulo um direito de cidadão, e, na verdade, ―não há igualdade 

verdadeira senão entre sujeitos com um mínimo de autonomia intelectual‖ (GOMES, 2008, p. 

232, grifo nosso). 

 

Entre os conhecimentos prioritários de seu projeto, é preciso considerar que 

à matemática, especialmente, Condorcet atribui um papel primordial no 

desenvolvimento geral das civilizações. Essa concepção se revela 

explicitamente em sua obra mais importante, o Esboço de um quadro 

histórico dos progressos do espírito humano, em que a história da 

humanidade é contada sob a perspectiva da evolução de seus conhecimentos. 

Para Condorcet, o século XVIII é a época em que as luzes se propagaram, e, 

se o que caracterizava as luzes são as ideias claras, o modelo de ideias claras 

e precisas encontra-se nas matemáticas e nas ciências que dela se 

aproximam. Daí a sua colocação em primeiro plano no quadro do espírito 

humano: dividindo o texto em dez períodos históricos, o filósofo se empenha 

no sentido de, em muitos deles, iniciar a descrição do progresso dos saberes 

pelas conquistas matemáticas correspondentes. (GOMES, 2008, p. 233-234) 

 

Para Condorcet a matemática é um padrão para todas as ciências. E, embora considere 

a utilidade do conhecimento matemático, sua importância, assim ―como as das ciências em 

geral, ultrapassa tal utilidade, e acena para o seu papel de regeneração naquilo que diz respeito 

à superstição e à tirania‖ (GOMES, 2008, p. 236). 

 

Quando nos referimos ao plano de Condorcet para a instrução pública, 

procuramos acentuar um traço fundamental de seu pensamento - a crença na 

educação como meio de libertação e aperfeiçoamento do homem. (GOMES, 

2008, p. 287). 

 

 Condorcet, assim como Diderot, D‘Alembert e Condillac, também acredita ―na 

desigualdade natural entre os indivíduos do ponto de vista intelectual‖ (GOMES, 2008, p. 

220), no entanto, acredita, ―na possibilidade de todos aprenderem as ideias matemáticas 

fundamentais‖ (GOMES, 2008, p. 221). Ainda que seja elementar, o estudo das ciências 

físicas e matemáticas desenvolve as faculdades intelectuais.  
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[...] assim como Diderot, Condorcet considera que, para votar, o homem 

deve consultar sua razão e mobilizar seus conhecimentos, e uma assembleia 

jamais tomará medidas corretas se for composta de homens ignorantes. A 

instrução, ao mesmo  tempo que desenvolve as capacidades individuais, tem 

a finalidade de aperfeiçoamento da espécie humana, que, segundo a filosofia 

do progresso de Condorcet, está destinada a atingir um nível cada vez mais 

elevado de perfeição. (GOMES, 2008, p. 217). 

 

Ainda que, inicialmente, Condorcet tenha ―se manifestado em favor da instrução 

particular‖, mais à frente, por volta dos anos 70 do século XVIII, ―a instrução pública passa a 

se configurar, para ele, como resposta direta à contingência histórica, como alternativa 

anticlerical‖ (p. 226), e ―é depois da Revolução, em 1790, que a questão da instrução pública 

assume interesse máximo para o filósofo‖ (GOMES, 2008, p. 227). 

 Para Condorcet, ―o homem nasce com a faculdade de receber sensações‖, disso 

percebemos ―a importância das sensações no acesso ao conhecimento‖ (GOMES, 2008, p. 

291). Sua escolha é pelo método analítico, que concebe ―como a decomposição das ideias em 

suas partes mais simples‖, inclusive fazendo uma diferenciação, entre a operação, ―que 

consiste em decompor esses números, a considerar separadamente suas partes 

correspondentes, chama-se análise‖, e ―o meio pelo qual se é conduzido à verdade de uma 

proposição que não se percebia imediatamente chama-se método analítico‖ (GOMES, 2008, 

p. 294). 

  

2.4. Ideias iluministas e o ensino de geometria 

 A importância dos conhecimentos geométricos, evidenciada na modernidade pela nova 

visão de mundo, é mencionada nas Cartas persas–citadas anteriormente – publicadas por 

Montesquieu, nas quais fez um retrato da sociedade francesa, assinalando, inclusive,―o 

prestígio de um geômetra e sua maneira matemática de ver o mundo‖ (GOMES, 2008, p. 26). 

 Apesar da grande ―dificuldade de fazer bons tratados, em qualquer que seja a ciência‖ 

(LACROIX, 2013, p. 221), o que no caso dos tratados de geometria é ainda mais difícil já 

que, além de concorrer com Euclides, ―autor consagrado pelas marcas da antiguidade‖ (p. 

222), ainda, há ―a obrigação que nos impomos, para seguir o exemplo dos antigos, de 

empregar somente o método sintético, num tratado que deve fazer parte de um curso 

composto quase inteiramente de acordo com o método analítico‖ (LACROIX, 2013, p. 222). 

Apesar disso, a geometria é colocada em lugar de destaque no currículo pelos 

iluministas franceses do século XVIII. Para Diderot,os conhecimentos resultam da 

experiência dos sentidos. Condenando a abstração do conhecimento matemático, critica a 
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apresentação de Euclides, considerando não existir na natureza superfície sem profundidade, 

linha sem largura, muito menos ponto sem dimensão (GOMES, 2008). 

 

Diderot não é um seguidor estrito de Euclides - por exemplo, ele não define 

o ponto como o que não tem partes, preferindo caracterizá-lo como a 

extremidade de uma linha, vista como resultado de se considerar nos corpos 

apenas uma dimensão, o comprimento. A superfície, por sua vez, resulta da 

abstração de uma das três dimensões do corpo ou sólido, e suas duas 

dimensões são comprimento e a largura. Assim, Diderot parte do 

tridimensional (que tem comprimento, largura e altura - sendo essa terceira 

dimensão mais comumente chamada de espessura)para chegar ao ponto, e 

escreve que este último deve ser considerado somente em relação à sua 

posição, sem que se dê atenção a nenhuma dimensão. (GOMES, 2008, p. 

92). 

 

Para o filósofo, a matemática adequada para modelar o espírito na direção do saber, do 

bem e da verdade, tem potencialidade formativa evidenciada nageometria (GOMES, 2008, p. 

69), que possibilita a quem detém seu conhecimento ―maior competência para avaliar o que 

lhe dizem seus próprios sentidos‖, tornando inteligível a nossa sensação (GOMES, 2008, p. 

71). 

 

[...] uma pessoa instruída em Geometria que enxergasse desde o nascimento 

e não possuísse o sentido do tato, se passasse a tê-lo, saberia discernir um 

cubo de uma esfera, mesmo com os olhos vendados. Porém, caso ignorasse a 

Geometria, essa pessoa teria a mesma dificuldade que um cego de nascença 

a quem tivesse sido restituída a visão se lhe fosse proposto o mesmo 

problema. (GOMES, 2008, p. 71). 

 

A atenção de Diderot vai além da ênfase no uso prático de geometria e volta-se para o 

―papel formativo do conhecimento geométrico na educação moral e intelectual do homem 

necessário a uma sociedade em transformação‖ (GOMES, 2008, p. 65). Para o enciclopedista, 

―o ensino da Geometria é recomendado especificamente no combate à ignorância e à 

superstição‖ (GOMES, 2008, p. 70). 

Diderot considera saber geometria e ser geômetra como duas coisas distintas, e, 

embora, seja dado a poucos ser geômetra, esse conhecimento pode ser adquirido por todos, ―o 

raciocínio usado na Geometria é um modelo para a argumentação em qualquer campo‖ 

(GOMES, 2008, p. 70).  

 Para Diderot, a importância do tato, em sua hierarquia dos sentidos, ―é o mais bem 

qualificado - é o mais profundo e filosófico, em contraposição à visão, o sentido mais 

superficial‖ (GOMES, 2008, p. 81). 
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 Se ―a mente recebe primeiro pelos sentidos, de maneira direta e imediata, as ideias 

compostas, e delas deduz, em seguida, as ideias simples‖, para D‘Alembert, ―a Geometria 

deve partir dos fatos relacionados às propriedades sensíveis da extensão‖ (GOMES, 2008, p. 

109). 

 

[...] essa concepção o leva a compor um método em filosofia – o de fixar as 

ideias pelo desenvolvimento de sua formação na mente, em lugar de fornecer 

definições de ideias compostas que reúnem, em uma só frase, as ideias 

simples que formam essas ideias, sem uma decomposição prévia. (GOMES, 

2008, p. 111-112). 

 

D‘Alembertdefendeem sua metodologia que a geometria seja abordada partindo-se do 

espaço tridimensional, ao invés de apresentar, por exemplo, a linha como extensão sem 

largura e profundidade, o plano como extensão sem profundidade, seria preferível supor que 

se tem nas mãos um sólido e nesse sólido analisar extensão e limites (GOMES, 2008).  

A linguagem empregada deve ser clara e precisa, e as definições que dela se utilizam 

têm clareza associada à sua brevidade. Assim, apenas as ideias necessárias devem ser 

empregadas, dispostas na ordem mais natural, não se deve usar termos que não sejam claros 

por si ou que ao menos játenham sido explicados. E, se se trata de ideias simples, estas―não 

devem ser definidas, mas as ideias compostas precisam sê-lo a partir das ideias simples que as 

noções mais comuns incluem‖ (GOMES, 2008, p. 117). 

 

É preciso dar tais definições para estudar as propriedades das linhas retas e 

das superfícies planas, mas essas definições precisam partir de uma 

propriedade simples dessas linhas e superfícies, que possa ser percebida 

imediatamente pela mente. A solução proposta pelo enciclopedista é definir 

a linha reta como a linha mais curta que se pode estender de um ponto a 

outro, e a superfície plana como aquela sobre a qual uma linha reta pode ser 

aplicada em todos os sentidos. Ressalta, no entanto, que essas não encerram 

a ideia primitiva que temos desses dois objetos, pois essa ideia é tão simples, 

indivisível e una, que uma definição não pode torná-la mais clara [...]. 

(GOMES, 2008, p. 148-149). 

 

 Para D‘Alembert,se o princípio da medida dos ângulos se deduz do princípio da 

superposição, é nessa ordem que essas verdades geométricas devem aparecer. Basta que 

sejam demonstradas as proposições principais, a partir das quais as decorrentes podem ser 

apresentadas(GOMES, 2008). 

 Para o filósofo, 
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O espírito geométrico, que é o espírito do método e da justeza, pode, para 

D'Alembert, ser usado com igual sucesso em outras matérias que não a 

geometria. [...] a educação matemática é um veículo na luta contra a 

ignorância e a superstição; a geometria é uma semente que produzirá 

filósofos, os quais difundirão as Luzes, esclarecerão os países, e vencerão as 

injustiças. Eis, portanto, o conhecimento da matemática visto do ponto de 

vista da Enciclopédia, como por Platão - como propedêutica para a filosofia 

verdadeira, à qual se chega, na versão d'alembertiana, passando-se antes pela 

geometria, pela mecânica e pela física correta. E essa filosofia verdadeira, 

pela luz geral e imediata que espalhará, será mais poderosa que todos os 

esforços da superstição, porque todos eles se tornam inúteis uma vez que 

uma nação esteja esclarecida. (GOMES, 2008, p. 151-152). 

 

Condillac admite o tato como ―o único sentido que julga por si próprio os objetos 

exteriores‖ (GOMES, 2008, p. 162), e, além do papel de revelador da realidade externa, 

também tem o papel de educador dos outros sentidos, ―o olho, educado pelo tato, aprende a 

ver a distância, a posição, a figura, a grandeza e o movimento dos corpos‖ (GOMES, 2008, p. 

199). 

 Condillac, para a geometria, ―reprova a síntese, que tem como um de seus maiores 

erros o de querer definir tudo, inclusive as coisas mais simples‖ (GOMES, 2008, p. 194).Para 

ele, a análise, único método para adquirir conhecimentos, que ―pretende chegar às verdades a 

partir das propriedades observadas pela ação de nossos sentidos, seguindo a geração das 

ideias‖ (p. 194), o método analítico toma parte dos dados sensíveis e utiliza ―as operações da 

decomposição e composição das ideias para chegar à origem das coisas e mostrar a sua 

geração‖ (GOMES, 2008, p. 208). Trata-se do ―único bom método, que consiste em uma 

dupla operação: a decomposição, pela qual nos esforçamos por discernir os elementos 

componentes de um conjunto, e a recomposição, na qual o objetivo é reencontrar a ordem 

segundo a qual se encadeiam os elementos que foram distinguidos‖ (GOMES, 2008, p. 164-

165). E exemplifica, ―se eu quiser conhecer uma máquina, devo decompô-la para estudar 

separadamente cada uma de suas partes‖ (GOMES, 2008, p. 177).  

 

Na verdade, segundo nosso autor, percebe-se isso desde o início da 

geometria, quando se define o ponto como aquilo que se acaba de todas as 

partes, ou aquilo que não tem outros limites senão a si próprio, ou ainda 

aquilo que não tem nem comprimento, nem largura, nem profundidade, e em 

seguida se faz mover o ponto para engendrar a linha, a linha para engendrar 

a superfície, e a superfície para engendrar o sólido. Condillac se manifesta 

particularmente contra essa introdução do ponto: não é adequado pensar no 

ponto como algo que não tem limites senão a si próprio pela dificuldade de 

se imaginar tal coisa, já que a palavra limite diz respeito, necessariamente, a 

uma coisa extensa. Não é conveniente, ainda, apresentar logo no começo a 
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ideia da ausência de qualquer comprimento, largura ou profundidade, pois 

isso não é suficientemente fácil. (GOMES, 2008, p. 195). 

 

 Evidencia, assim, como não ensinar.Como representar o movimento ou o traço 

deixado por um ponto que não possui extensão alguma? O ensino deve caminhar do sensível 

para o abstrato, a partir do uso dos sentidos, logo a ideia da extensão e suas dimensões se 

apresenta. A partir de um sólido, as ideias de ponto, linha e superfície podem ser formadas, 

considerando suas extremidades, mas sem pensar em sua profundidade, surge a ideia de 

superfície, pensando no comprimento desta e desconsiderando sua largura, teremos a ideia de 

linha, finalmente refletindo sobre esta, mas desconsiderando seu comprimento, teremos a 

ideia de ponto.  É o caminho oposto à abordagem euclidiana, os sentidos nos fazem 

caminhar do sólido ao ponto, ―passando, nessa ordem, pela superfície e pela linha, mediante 

sucessivas abstrações‖ (GOMES, 2008, p. 196). 

 

2.5. Século XVIII e as revoluções burguesas 

 O período que se estende do final do século XVII até final do século XVIII é 

caracterizado pelas grandes mudanças pelas quais diferentes partes do mundo atravessaram 

em seus diferentes setores, em especial, a Europa no século XVIII, foi abalada por grandes 

transformações quando nesse século deflagraram as revoluções burguesas (ARANHA, 2006, 

p. 172). 

 O mundo por volta de 1789 era essencialmente rural, na maioria dos Estados europeus 

os habitantes eram camponeses, desprezados pelos legítimos homens das cidades. A economia 

ainda caracterizada pelo período anterior permitia apenas que a fonte de renda girasse em 

torno da terra e do aluguel da terra. Era predominante ―o elo entre a posse de terras e o status 

de classe dominante‖ (HOBSBAWM, 1977, p. 32). 

 Nessa época, poucos foram os povos que levaram o desenvolvimento agrário mais 

adiante, em direção a uma agricultura puramente capitalista, como o Estado bem-sucedido 

que era Inglaterra, graças ao seu desenvolvimento econômico. Mas, por essas características, 

o século XVIII não era o século de estagnação agrícola, na verdade ―um longo período de 

expansão demográfica, de urbanização crescente, de fabricação e comércio encorajava a 

melhoria da agricultura e de fato a requisitava‖ (HOBSBAWM, 1977, p. 34). Nessa época a 

expansão do comércio e do empreendimento capitalista europeu atingia diretamente a ordem 

social das civilizações. 
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 Segundo Hobsbawm (1977, p. 24), em 1800 havia na Europa, cerca de 187 milhões de 

habitantes, disso deduzimos que a população era semelhante nos anos imediatamente 

anteriores. Em 1789, o mais populoso e poderoso Estado na Europa era a França, cerca de um 

em cada cinco europeus era francês. As monarquias absolutas reinavam em todos os Estados 

europeus, a França era a mais típica e clássica das monarquias absolutas da Europa, sob vários 

aspectos, mas ainda não era uma potência como a Grã-Bretanha (HOBSBAWM, 1977, p. 72-

73). 

Uma situação explosiva, nessa época, era a rivalidade internacional, a guerra testava o 

recurso de um Estado como ninguém. A cena internacional europeia no século XVIII foi 

dominada pela rivalidade apresentada no conflito entre a Grã-Bretanha e a França 

(HOBSBAWM, 1977). ―Em nenhum outro fenômeno estava exemplificada de forma mais 

viva a superioridade da nova ordem social sobre a velha do que‖ nesse conflito. A França, 

após ser derrotada,  

na Guerra dos Sete Anos (1756-63), a revolta das colônias americanas deu-

lhe a oportunidade de virar a mesa sobre o adversário. A França aceitou o 

desafio. E de fato, no subsequente conflito internacional, a Grã-Bretanha 

saiu duramente derrotada, perdendo a parte mais importante do seu império 

americano; e a França, aliada dos novos EUA, saiu consequentemente 

vitoriosa. Mas o custo foi excessivo, e as dificuldades do governo francês 

levaram o país inevitavelmente a um período de crise política 

interna(HOBSBAWM, 1977, p. 41). 

 

 Nessa época, a sociedade francesa se apresentava dividida em três camadas, o primeiro 

Estado representado pelo Clero, o segundo Estado representado pela Nobreza, e o terceiro 

Estado era formado pela massa francesa de diferentes grupos entre os quais a burguesia. 

Dentro de um Estado absolutista, no qual o rei intervia em tudo, a burguesia ascendente já não 

estava mais de pleno acordo. Os privilegiados nessa estrutura da sociedade eram a nobreza e o 

clero. ―Os nobres, sustentados por pensões governamentais, levavam vida parasitária na corte, 

tinham isenção de impostos e gozavam o benefício de serem julgados por leis próprias‖ 

(ARANHA, 2006, p. 172). 

 A burguesia, um dos grupos que formavam o terceiro estado, ―embora tendo ascendido 

economicamente pela aliança com a realeza absolutista, ressentia-se do mercantilismo, cada 

vez mais bloqueador da sua iniciativa‖, e ―enriquecida pelos resultados da Revolução 

Comercial, encontrava-se, no entanto, onerada com a carga de impostos‖ (ARANHA, 2006, p. 

172). No século XVIII ocupava, até então, ―posição secundária na estrutura da sociedade 

aristocrática‖ (ARANHA, 2006, p. 172). 
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Em 1750, a entrada da máquina a vapor nas fábricas marcou o início da 

Revolução Industrial, que alterou definitivamente o panorama 

socioeconômico com a mecanização da indústria. Tornou-se inevitável que a 

burguesia, já detentora do poder econômico e sentindo-se espoliada pela 

nobreza, reinvindicasse para si o poder político (ARANHA, 2006, p. 172). 

 

 Na França, mais do que em outras partes, se apresentava ―o conflito entre a estrutura 

oficial e os interesses estabelecidos do velho regime e as novas forças sociais ascendentes‖ 

(HOBSBAWM, 1977, p. 73). 

 

Turgot, o economista fisiocrata, lutou por uma exploração eficiente da terra, 

por um comércio e uma empresa livres, por uma administração eficiente e 

padronizada de um único território nacional homogêneo, pela abolição de 

todas as restrições e desigualdades sociais que impediam o desenvolvimento 

dos recursos nacionais e por uma administração e taxação racionais e 

imparciais. Ainda assim, sua tentativa de aplicação desse programa como 

primeiro-ministro no período 1774-6 fracassou lamentavelmente [...] mas os 

resultados deste fracasso foram mais catastróficos para a monarquia; e as 

forças da mudança burguesa eram fortes demais para cair na inatividade. 

Elas simplesmente transferiram suas esperanças de uma monarquia 

esclarecida para o povo ou a nação. (HOBSBAWM, 1977, p. 74, grifo do 

autor). 

  

A nobreza que, embora gozasse de consideráveis privilégios, politicamente não era a 

mais contente, a monarquia absoluta ―tinha destituído os nobres de sua independência política 

e responsabilidade e reduzido ao mínimo suas velhas instituições representativas‖. O fato se 

agravou com a criação de ―uma classe média governamental enobrecida que expressava tanto 

quanto podia o duplo descontentamento dos aristocratas e dos burgueses através das 

assembleias e cortes de justiça remanescentes‖ (HOBSBAWM, 1977, p. 74). 

 Além disso, ―economicamente as preocupações dos nobres não eram absolutamente 

desprezíveis‖ e os gastos exigidos pelo status de nobre aumentavam, enquanto suas rendas 

caíam (HOBSBAWM, 1977, p. 75). 

 Ainda, ―os problemas financeiros da monarquia agravaram o quadro‖, ―a estrutura 

fiscal e administrativa do reino‖, que era ultrapassada, teve a tentativa de reformas de 1774-6 

fracassadas. A França quando se envolveu na guerra da independência americana obtevea 

vitória contra a Inglaterra ―ao custo da bancarrota final, e assim a revolução americana pôde 

proclamar-se a causa direta da Revolução Francesa‖ (HOBSBAWM, 1977, p. 76). 

 

A crise do governo deu à aristocracia e aos parlaments a sua chance. Eles se 

recusavam a pagar pela crise se seus privilégios não fossem estendidos. A 

primeira brecha no fronte do absolutismo foi uma assembleia de 
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notáveisescolhidos a dedo, mas assim mesmo rebeldes, convocada em 1787 

para satisfazer  as exigências governamentais. A segunda e decisiva brecha 

foi a desesperada decisão de convocar os Estados Gerais, a velha assembleia 

feudal do reino, enterrada desde 1614. Assim, a Revolução começou como 

uma tentativa aristocrática de recuperar o Estado. Essa tentativa foi mal 

calculada por duas razões: ela subestimou as intenções independentes do 

Terceiro Estado, [...] e desprezou a profunda crise socioeconômica no meio 

da qual lançava suas exigências políticas. (HOBSBAWM, 1977, p. 76). 

 

 De outro lado, havia uma enorme população camponesa que tinha sua renda diminuída 

com tantos tributos feudais, dízimos e taxas, além da inflação, com isso os camponeses 

sofriam com ―a situação piorada nos anos que precederam a Revolução‖ (HOBSBAWM, 

1977, p. 76). Logo a reação feudal forneceria a centelha que faria explodir o barril de pólvora 

da França. 

 A crise que cercava o forte Estado francês agravara-se quando foi sugerido o 

pagamento de mais impostos pelo terceiro Estado para cobrir a queda financeira que 

acontecera. Além de problemas políticos e econômicos, a França atravessava, ainda,um 

período de inverno rigoroso. Havia fome nas camadas mais pobres. Os nobres gastavam sem 

medidas.O povo estava enfurecido.A revolução estava à porta.  

 

O que transformou uma limitada agitação reformista em uma revolução foi o 

fato de que a conclamação dos Estados Gerais coincidiu com uma profunda 

crise socioeconômica. Os últimos anos da década de 1780 tinham sido, por 

uma complexidade de razões, um período de grandes dificuldades 

praticamente para todos os ramos da economia francesa. Uma má safra em 

1788 (e 1789) e um inverno muito difícil tornaram aguda a crise. As más 

safras faziam sofrer o campesinato, pois significavam que enquanto os 

grandes produtores podiam vender cereais a preços de fome, a maioria dos 

homens em suas insuficientes propriedades tinham provavelmente que se 

alimentar do trigo reservado para o plantio ou comprar alimentos àqueles 

preços, especialmente nos meses imediatamente anteriores à nova safra 

(maio-julho). Obviamente as más safras faziam sofrer também os pobres das 

cidades, cujo custo de vida - o pão era o principal alimento - podia duplicar. 

Fazia-ossofrer ainda mais, porque  o empobrecimento  do campo reduzia o 

mercado de manufaturas e portanto também produzia uma depressão 

industrial. Os pobres do interior ficavam assim desesperados e envolvidos 

em distúrbios e banditismo; os pobres das cidades ficavam duplamente 

desesperados já que o trabalho cessava no exato momento em que o custo de 

vida subia vertiginosamente. (HOBSBAWM, 1977, p. 79). 

 

É possível percebermos com esses fatos que, apesar do cenário geral europeu, as 

origens da revolução se encontram propriamente na situação específica em que estava a 

França (HOBSBAWM, 1977, p. 73). 
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 A Revolução Francesa não surgia como um movimento organizado. Contudo, uma 

unidade efetiva veio com um consenso de ideias gerais da burguesia;  

 

Suas ideias eram as do liberalismo clássico, conforme formuladas pelos 

filósofos e economistas e difundidas pela maçonaria e associações informais. 

Até este ponto os filósofos podem ser, com justiça, considerados 

responsáveis pela Revolução. (HOBSBAWM, 1977, p. 76-77). 

 

 Dentre tantos inconformados com a então situação francesa, o Terceiro Estado era o 

mais descontente, e agora lutava 

 

[...] acirradamente, e com sucesso, para obter uma representação tão grande 

quantoa da nobreza e a do clero juntas, uma ambição moderada para o grupo 

que oficialmente representava 95% do povo. E agora lutava com igual 

determinação pelo direito de explorar sua maioria potencial de votos, 

transformando os Estados Gerais numa assembleia de deputados que 

votariam individualmente, ao contrário do corpo feudal tradicional que 

deliberava e votava por 'ordens' ou 'estados', uma situação em que a nobreza 

e o clero podiam sempre derrotar o Terceiro Estado. Foi aí que se deu a 

primeira vitória revolucionária. Cerca de seis semanas após a abertura dos 

Estados gerais, os Comuns, ansiosos por evitar a ação do rei, dos nobres e do 

clero, constituíram-se eles mesmo, e todos os que estavam preparados para 

se juntarem a eles nos termos que ditassem, em Assembleia Nacional com o 

direito de reformar a constituição. Foi feita uma tentativa 

contrarrevolucionária que os levou a formular suas exigências praticamente 

nos termos da Câmara dos Comuns Inglesa (HOBSBAWM, 1977, p. 78). 

  

O Terceiro Estado, além de representar as opiniões de uma minoria militante e 

instruída, também representava as opiniões de forças poderosas, como os trabalhadores pobres 

das cidades, especialmente de Paris, e, também, os sofridos camponeses, e, por representa-los, 

―obteve sucesso, contra a resistência unificada do rei e das ordens privilegiadas‖ 

(HOBSBAWM, 1977, p. 79). 

 

A contrarrevolução transformou um levante de massa empotencial em um 

levante efetivo. Sem dúvida era natural que o velho regime oferecesse 

resistência, se necessário com força armada, embora o exército não fosse 

mais totalmente de confiança. [...] De fato a contra-revolução mobilizou 

contra si as massas de Paris, já famintas, desconfiadas e militantes. O 

resultado mais sensacional de sua mobilização foi a queda da Bastilha, uma 

prisão estatal que simbolizava autoridade real e onde os revolucionários 

esperavam encontrar armas.[...] A queda da Bastilha, que fez do dia 14 de 

julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada 

em todo o mundo como o princípio de libertação. Até mesmo o austero 

filósofo Emanuel Kant, de Königsberg, de quem se diz que os hábitos eram 

tão regrados que os cidadãos daquela cidade acertavam por ele os seus 

relógios, postergou a hora de seu passeio vespertino ao receber a notícia, de 
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modo que convenceu a cidade de Königsberg de que um fato que sacudiu o 

mundo tinha deveras ocorrido. O que é mais certo é que a queda da Bastilha 

levou a revolução para as cidades provincianas e para o campo. [...] Três 

semanas após o 14 de julho, a estrutura social do feudalismo rural francês e a 

máquina estatal da França Real ruíam em pedaços. (HOBSBAWM, 1977, p. 

80). 

  

Com a Revolução fica marcado o fim da Idade Moderna e o início da Idade 

Contemporânea. O cenário sócio-político mudara, os indivíduos já não eram mais os mesmos, 

precisavam ser educados de uma forma que confirmasse isso.Assim, o ensino, que já pedia 

mudanças pela modernidade alcançada nos novos tempos, agora exigia ser reconstruído. 

 Muitas foram as conquistas e alterações alcançadas com a Revolução. O ensino 

francês seria, mais tarde, modelo para o mundo.  

O mundo do século XIX teria sua economia influenciada pela Revolução Industrial 

britânica. A ―Grã-Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo 

econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas tradicionais do mundo europeu‖. 

A política e ideologia do novo século seriam ―formadas fundamentalmente pela Revolução 

Francesa‖. Foi a  

 

França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras 

tricolores de um tipo ou de outro terem-se tornado o emblema de 

praticamente todas as nações emergentes, e a política europeia (ou mesmo 

mundial) entre 1789 e 1917 foi em grande parte a luta a favor e contra os 

princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários de 1793. (HOBSBAWM, 

1977, p. 72). 

 

O vocabulário e os temas da política liberal e radical-democrática foram fornecidos 

pela França para a maior parte do mundo. O primeiro grande exemplo, o conceito e o 

vocabulário do nacionalismo, ―os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica 

e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países‖ foram fornecidos pela França. ―A 

ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às 

ideias europeias inicialmente através da influência francesa‖ (HOBSBAWM, 1977, p. 72). 

 

Afinal, de que França falamos quando nos referimos ao final do século 

XVIII e início do século XIX? É uma França em crise, de um Rei indeciso, 

de umaRainha odiada, de uma Revolução e de suas consequências. [...] A 

Revolução Francesa, de certa forma, dividiu a vida e a história dos franceses 

em duas partes. (ANDRADE, 2012, p. 102). 

 

2.6. O ensino na França do século XVIII 
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 Nas épocas mais distantes, quando os Estados eram fortemente caracterizados pelo 

espírito guerreiro e, mais tarde, pelo feudalismo, o ensino não era responsabilidade do Estado. 

Ainda ao raiar dos tempos modernos,devido à permanência das estruturas feudais, isso não 

mudoucompletamente. Na modernidade, ―os Estados se ocuparam somente das universidades, 

e isto somente nos Estados protestantes‖ (SCHUBRING, 2005, p. 23-24). 

Apesar das ideias iluministas já circularem e ganharem corpo nas discussões dessa 

época, a situação do ensino Europeu era crítica, o conteúdo, excessivamente literário e pouco 

científico, as escolas eram insuficientes e os mestres sem qualificação adequada, compunham 

uma situação lamentável. Além disso, ―as escolas elementares quase inexistiam, e as de nível 

secundário eram antiquadas e serviam às classes privilegiadas‖, e ―as universidades 

mantinham o ensino escolástico, alheias ao movimento iluminista‖ (ARANHA, 2006, p. 174). 

 Na verdade, desde os tempos em que o gosto pelos estudos chegou aos corredores e 

pátios dos monastérios, o saber teológico assumiu supremacia sobre os demais. Ao invés de 

conhecer e desenvolver o que estava ao seu redor em sentido mais próximo, preferiram ―sair 

do mundo onde vive para compreender noções que estão fora do alcance de sua razão‖ 

(LACROIX, 2013, p. 48). E, ainda, com o reaparecimento dos textos antigos, em vez de 

encontrarem ―os laços do conhecimento perdido‖, os que detinham tais conhecimentos 

procuraram, apenas, encontrar argumentos favoráveis aos devaneios, dos quais se ocupavam 

exclusivamente, assim, contorceram, ao máximo, as expressões desses textos para tirar delas 

conclusões que lhes cabiam (LACROIX, 2013, p. 48). 

A imprensa que no período renascentista trazia à tona ―as obras-primas do espírito 

humano‖ a partir do trabalho de comentaristas pelos quais foi reestabelecido o brilho original 

dessas obras que se tornaram finalmente, livros clássicos, caracterizando o primeiro passo do 

ensino e de mais alta importância. Assim, a supremacia do saber teológico sobre os demais 

que marcou excessivamente o ensino nas escolas e nelas ecoou por longo tempo, logo 

perderia seu lugar de destaque, apesar do esforço para manter o domínio da filosofia 

escolástica (LACROIX, 2013, p. 49).  

 No período do Renascimento o mundo estava em constante transformação, havia 

novidades por todos os lados. As grandes navegações empreendidas pelos europeus em busca 

de novas rotas que progredissem o comércio e as descobertas das novas terras contribuíram 

para a repentina ―circulação de uma grande quantidade de objetos e de ideias que não podiam 

ser comparadas a nada visto anteriormente‖ (LACROIX, 2013, p. 51). Enquanto isso, ―o 

progresso moral da espécie humana‖ era associado às crises que agitavam os estados 
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(LACROIX, 2013, p. 52). Somado a isso, havia a independência germinada nos espíritos 

pelos reformadores da Igreja no século XVI, que influenciara o surgimento dos ―primeiros 

restauradores da verdadeira Filosofia‖, como Montaigne, que ao expor ―suas dúvidas com 

mordaz ingenuidade, golpeou de tal forma a superstição e o pedantismo que estes não foram 

capazes de se recuperar‖ (p. 52). Montaigne escreveu, ainda, as primeiras obras em francês, 

mostrando a clareza e precisão que fez desse ―idioma tão adequado às ciências‖ (p. 54).Outro 

que mereceu destaque é Bacon que, ao apresentar ―um quadro do que realmente era 

importante ao homem conhecer, colocou a base das ciências na observação da natureza e 

lançou os fundamentos de um plano de estudos de acordo com a razão‖ (LACROIX, 2013, p. 

53). 

De modo geral, foram inúmeras as descobertas dessa época,  

 

os trabalhos de Copérnico, Kleper, Galileu, Pascal, Newton, Leibniz, 

Huyghens, reforçados pelas academias que então se estabeleciam, erigiram, 

sob o nome de Filosofia Natural, um vasto edifício fundado sobre os imensos 

progressos da Análise e da Geometria, envolvendo em seu conjunto a 

Mecânica, a Física e a Astronomia. [...] A Metafísica [...] foi levada aos seus 

verdadeiros limites por Locke, que a submeteu a observações precisas sobre 

as operações de nosso entendimento. [...] A Anatomia, a Medicina, a 

Química e a História Natural recebem acréscimos diários que as tornam cada 

vez mais importantes para a sociedade. (LACROIX, 2013, p. 54).  

 

 O espetáculo do universo, que se revelava aos olhares do homem, imprimia ―em seu 

espírito um movimento que os leva a transpor os limites em que a autoridade mantinha a fé, e 

o dogma é submetido ao exame da razão‖ (LACROIX, 2013, p. 51). Considerando esse 

quadro de riquezas que as ciências conquistaram, fazendo com que fossem multiplicados os 

objetos de ensino, seria lógico uma mudança no ensino público (LACROIX, 2013, p. 54). 

 Apesar disso, essa mudança não aconteceu, assim, de modo sequencial na França, uma 

vez que os reitores das universidades, que eram ―escolhidos quase sempre entre os padres, ou 

por serem essencialmente ligados à instituição da Igreja‖, sentiam pouquíssima ―necessidade 

de modificar as escolas onde, então, era possível encontrar o necessário para brilhar nas 

discussões teológicas‖. Inclusive, ―para eles, a maior parte das profissões úteis à sociedade 

não existiam‖ (LACROIX, 2013, p. 55). Assim, ―enquanto a instrução da juventude francesa 

era limitada ao estudo das línguas antigas e de uma Filosofia muito superficial, apropriada 

somente à Teologia‖, isso não era o que acontecia na maioria das universidades estrangeiras, 

onde ―estudavam-se elementos de todas as ciências, favorecendo igualmente o progresso de 

cada uma‖ (LACROIX, 2013, p. 55). 
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 Não obstante, ―na França, a partir de meados do século XVIII, houve uma crescente 

preocupação com a educação e uma intensificação na elaboração e divulgação de um 

pensamento pedagógico‖ (ANDRADE, 2012, p. 125). 

Asprofundas transformações atravessadas pelo Estado abriram caminho, e até mesmo 

forçaram, para que o Estado assumisse a responsabilidade pelo ensino e estabelecesse um 

ensino geral e público.Dadas as agitações, características eminentes da França no século 

XVIII, é com efeito, que foi o primeiro país que o fez (SCHUBRING, 2005). 

 

Desde a expulsão dos Jesuítas em 1762, o Estado tentou estabelecer escolas 

estaduais e foi confrontado com o problema da formação dos professores. A 

proposta apresentada para a solução deste problema foi novamente, o que 

parece bastante estranho, confiar em autodidatas, que se formavam por livros 

didáticos. Sabemos das ideias do Iluminismo que se difundiram totalmente e 

efetivamente por meio de livros, como por exemplo pela Encyclopédie. 

Achamos esse otimismo utópico já no primeiro projeto para um ensino 

público, o de laChalotais, de 1763. (SCHUBRING, 2005, p. 26). 

 

Com a Revolução e o hainedel'inégalité, (ódio à desigualdade), ―todas as instituições 

do Ancien Regime foram abolidas, uma formação sistemática e institucionalizada implicava o 

perigo do nascimento de uma nova elite, de uma nova corporação‖ (SCHUBRING, 2005, p. 

26-27). 

 

Enfim, em 1795, foram criadas as novas escolas secundárias, chamadas 

écolescentrales, com um papel forte para o ensino de Matemática. Estas 

foram estabelecidas sem que fossem tomadas providências para a formação 

de professores em nenhuma das disciplinas ensinadas. (SCHUBRING, 2005, 

p. 27). 

 

Especialmente, quanto ao ensino de geometria, apesar da influência da obra de Euclides no 

ensino de matemática durante séculos, estabelecendo o modelo padrão de geometria 

axiomática. O que, de fato, ―dificultou qualquer tentativa de alteração no modo de ensinar a 

Geometria‖. Em consequência das reações nas escolas francesas no século XVIII, ―as 

primeiras obras didáticas que pretendiam estabelecer uma alteração significativa na 

abordagem da Geometria‖ começaram a aparecer. ―A primeira reação contrária à abordagem 

euclidiana, surgiu através da obra Eléments de géométrie de Alexis Claude Clairaut (1713-

1765) [...] publicada pela primeira vez em 1741, na França‖ (LAURO, 2005, p. 578). 

 

Nos primeiros parágrafos do prefácio de sua obra, Clairaut já manifestava 

sua posição contrária à introdução dos estudos geométricos com base nos 
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Elementos de Euclides, os quais, ele acreditava, seriam os principais 

responsáveis pelas dificuldades encontradas pelos estudantes [...]. (LAURO, 

2005, p. 579). 

 

 

  



81 
 

CAPÍTULO III 

LACROIX E O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

 Com o tempo, métodos diversos foram desenvolvidos visando a aquisição de 

diferentes conhecimentos. No que se refere aos conhecimentos geométricos, conhecimentos 

que permearam os caminhos da humanidade desde os tempos mais antigos, o 

matemáticofrancês Lacroix, escrevendo sobre o ensino em geral e o de matemática em 

particular, discorre sobre como ensinar geometria sob um método eficaz. De sua discussão, 

em seu Essais, apresentamos suas estratégias gerais para o ensino, os dois métodos que 

reconhece para o ensino, dos quais decorre o aprendizado, enfatizando o ensino dos conceitos 

geométricos a partir do método da análise. 

 

3.1. Sobre Lacroix 

Silvestre-François Lacroix (1765-1843) nasceuna cidade de Paris em abril de 1765, 

filho deJean François De La Croix e Marie Jeanne AntoinetteTarlay,cidadãos membros do 

Terceiro Estado (ANDRADE, 2012). 

Lacroix, envolvido com a docência desde os 17 anos de idade até o final de sua vida, 

passando, de 1782 a 1843, por diversos cargos ligados à instrução pública, entre os quais, o de 

professor, reitor, avaliador de estudantes, examinador, chef de bureau, em diferentes 

instituições francesas. Além disso, atuou ―na reforma do sistema educacional francês que 

implantou a Escola Normal e as Escolas Centrais‖ (GARNICA; GOMES; ANDRADE, 2014, 

p. 223). 

Lacroix, além de conceituado matemático e educador, alcançou sucesso comoautor 

influente de livros de matemática.Em 1794, ―Lacroix compõe o júri do concurso de livros 

elementares‖ (ANDRADE, 2012, p. 165). 

 

Discussões tais, garanteLacroix, ganharam espaço até na Assembleia 

Constituinte, e o avanço dos debates foi tamanho que a Convenção Nacional 

pensou em reorganizar o ensino. Aproveitando essas discussões, alguns 

membros do Comitê de Salvação Pública propuseram a formação da Escola 

Central de Trabalhos Públicos (que, fundada em 1794 e já em 1795 

transformada na ÉcolePolytechnique, deu grande impulso à cultura da 

Matemática). (ANDRADE, 2012, p. 168).  
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Em 1795, Lacroix, torna-se ―professor de matemática em uma das Escolas Centrais de 

Paris, a Escola Central das Quatro Nações‖ (p. 165). Para as Escolas Centrais, ―muitas obras 

específicas foram elaboradas‖ (ANDRADE, 2012, p. 180). 

As Escolas Centrais, apesar de sua breve existência, foram defendidas veementemente 

por Lacroix, e foi especialmente para a ÉcoleCentraledesQuatre-Nationsque ―Lacroix 

elaborou uma série de livros didáticos‖ (GARNICA; GOMES; ANDRADE, 2014, p. 224) que 

foram publicados de 1797 a 1802 direcionados à instrução secundária.Juntos esses livros 

compuseram o CoursdeMathématiques de Lacroix. Por fim, encerrando sua fase mais 

notadamente didática de produção, publica em 1805 sua obra 

Essaissurl'enseignementengénéral, etsurceluidesmathématiquesenparticulier.Essa obra 

diferente das outras foi direcionada ―mais propriamente aos professores e a um público 

‗especializado‘ ou interessado nas questões relativas ao ensino‖ (GARNICA; GOMES; 

ANDRADE, 2014, p. 224). 

 

A estrutura diferenciada do Essaissurl'enseignementengénéral, 

etsurceluidesmathématiquesenparticulier nos chamou a atenção por não se 

tratar de um livro voltado para a apresentação de um conteúdo específico de 

matemática para ser usado em sala de aula, ou seja, não se caracterizava 

como um livro didático: trata-se de um livro que aborda o ensino de 

matemática; mais que isso, trata-se de um livro que, tendo Lacroix como 

autor, refere-se à Educação e ao ensino de matemático. Tratava-se – 

suspeitávamos – de um texto sobre Educação Matemática. (ANDRADE, 

2012, p. 18).  

 

É interessante destacarmos que, apesar de ―as datas de publicação da edição original e 

das edições subsequentes poderiam indicar o Essais... como uma obra do século XIX‖, é 

possível perceber, a partir da leitura do Essais..., que ―são muito mais presentes no texto as 

marcas do século XVIII‖ (GARNICA; GOMES; ANDRADE, 2014, p. 226).Mesmo sendo 

uma obra do século XIX,―o Essais... de Lacroix é ainda tributário de costumes do século 

anterior‖ (ANDRADE, 2012, p. 82). 

 

[...]é um livro sobre o ensino de matemática produzido no início do século 

XIX e publicado num momento em que a França passava por uma revisão de 

sua estrutura educacional, escrito por um conhecido autor de manuais 

didáticos de Matemática e importante matemático francês. (ANDRADE, 

2012, p. 18). 

 

Para compreendermos melhor o que Lacroix (2013) nos diz, especialmente, quanto ao 

método e o ensino de geometria, fez-se necessário que estudássemos toda a obra, mas que 
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olhássemos mais atentamente a Segunda Parte da obra em que trata do ensino da matemática. 

No tópico Do método em Matemática e no tópico Análise do Curso Elementar de Matemática 

Pura da Escola Central das Quatro Nações(LACROIX, 2013). 

Como bem nos apresenta (SCHUBRING, 2003, p. 106), ―o sucesso dos livros 

didáticos de Lacroix e, em particular, daqueles destinados às matérias escolares é comprovado 

pelo enorme número de reedições. Além disso, Lacroix tornou-se o autor francês mais 

frequentemente traduzido. De fato, seus livros foram usados em toda a Europa, e também nas 

Américas‖ (SCHUBRING, 2003, p. 106). 

Como era comum aos autores dessa época, Lacroixfoi ―protegido por Condorcet no 

início de sua carreira‖. Tendo ascensão crescente nos anos após a Revolução, acumulou 

diversas posições importantes‖ (SCHUBRING, 2003, p. 106). 

 

Os livros-texto publicados por Lacroix tiveram um sucesso enorme e 

efetuaram uma influência notável não somente na França, mas também em 

muitos países – da Europa e da América do Norte e do Sul. Assim, suas 

obras foram traduzidas em muitas línguas, e no caso de algumas mesmo 

várias vezes [...] No Brasil, a influência de Lacroix foi particularmente 

extensa. Já nos primeiros três anos da existência da imprensa no país houve 

cinco traduções.(SCHUBRING, 2003, p. 127). 

 

 As reedições e traduções dos textos de Lacroix, ―realizadas durante todo o século XIX, 

atestam a profunda importância da obra de Lacroix para o ensino e o desenvolvimento da 

Matemática no Brasil‖ (SCHUBRING, 2003, p. 128). 

 

3.2. Lacroixe o ensino em geral 

 Alterações em todos setores da sociedade antecederam o início do século XIX, 

mudanças ocorridas desenvolveram novos conhecimentos, aumentando as páginas dos livros 

científicos. Com isso, o ensino antigo parecia suficiente, não acompanhava tantas e tamanhas 

transformações e menos ainda podia abrir caminho para o progresso desejado. Era evidente, o 

ensino público precisava ser reestruturado. 

 

O estado do ensino está necessariamente ligado ao de nossos conhecimentos 

e deve mudar quando eles se aperfeiçoam ou se estendem. Ideias novas 

evidenciam, entre as antigas, relações até então despercebidas que devem 

modificar seu encadeamento. É, portanto, no desenvolvimento das ciências 

que é preciso estudar o da instrução pública. Feliz o povo que souber fazê-lo 

andar lado a lado! (LACROIX, 2013, p. 47). 
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Apesar das ideias que traziam às luzes o século XVIII, e enquanto alguns países 

tentavam acompanhar o desenvolvimento e a consequente modernização do mundo através de 

seu ensino, na França o ensino encontrava-se atrasado, ainda priorizava o ensino das línguas 

antigas ao invés de priorizar as ciências que combinavam perfeitamente com o 

desenvolvimento industrial que surgia. 

 Mas na metade do século XVIII se elevou,  

 

de todos os lados, um grito generalizado contra o abuso de destinar quase 

todo o tempo da juventude unicamente ao estudo de línguas antigas, 

enquanto o conjunto de nossos conhecimentos chegava a tal ponto de 

extensão que, para alcançar sucesso, ainda que em apenas um de seus ramos, 

era preciso dedicar-se desde cedo a ele. (LACROIX, 2013, p. 55).  
 

Distintos membros da Universidade também se manifestaram e, assim, fortaleceram as 

reivindicaçõesque surgiam, levando outros envolvidos com o saber, a empenharem-se em 

como fazer com que fosse reduzido o estudo das línguas antigas (LACROIX, 2013).  

 Pouco a pouco, a Universidade teve que se afastar de seus costumes antigos, apesar do 

apego a eles, graças às luzes que se espalhavam em todas as camadas da sociedade 

fortalecendo a opinião pública que tornava evidente a reforma pela qual o ensino deveria 

passar. E, logo, limitaram o estudo da lógica e da metafísica, que compunham o curso de 

filosofia, para que o estudo da matemática e da física tivesse mais tempo.Tratava-se apenas de 

um ensino que se iniciava pelo estudo das humanidades e só no final apresentava uma noção 

superficial de um pequeno número de ciências(LACROIX, 2013). 

 Desse modo, somente os alunos, que podiam permanecer nos estudos até o fim eram 

favorecidos e alcançavam às ciências, os outros alunos, aqueles que por motivos diversos 

tinham que abandonar a vida escolar antes mesmo de chegar à filosofia, só levavam 

consigo―algumas noções muito incompletas da língua latina, que se apagavam rapidamente de 

sua memória‖ (LACROIX, 2013, p. 59). 

Claro que, olhando para a situação anterior, tais modificações representavam um 

avanço, muito embora não respondesse totalmente ao que era exigido pela realidade da 

sociedade, que se destinava a cultivar as artes ou entregar-se ao comércio. Na verdade, a 

sociedade seria mais favorecida com a educação, se aproximados das ciências os alunos 

tivessem tido suas operações guiadas por elas, esse seria o melhor meio de aperfeiçoar a 

indústria, por exemplo, pois o lugar que a indústria ―mais floresce é aquele em que a instrução 

parcial é a mais difundida‖ (LACROIX, 2013, p. 59). 
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Tais eram as bases sobre as quais todas as pessoas racionais desejavam há 

muito tempo que o ensino público fosse estabelecido na França, e esse 

desejo se manifestou com força desde os primeiros dias da Revolução. 

Vários planos extensos e impotentes para propagar os conhecimentos e ao 

mesmo tempo expandir seus limites foram apresentados às Assembleias 

Nacionais, mas as tempestades que se seguiram levaram a organização da 

instrução pública a momentos mais calmos. Logo, os diversos partidos, no 

intuito de dominar a instrução pública para benefício de seus objetivos, 

fizeram com que ela ruísse no centro dessa terrível luta. Um incêndio geral 

consumiu esse edifício, mas teria sido mais interessante, sem dúvida repará-

lo do que destruí-lo. No entanto, após esse infortúnio, seria possível 

reconstruí-lo tal como era? E pelo respeito ao tempo que durou, pelo horror 

que inspira o flagelo que o destruiu, seria possível impedir as mudanças cuja 

necessidade era evidente mesmo quando ele ainda existia? (LACROIX, 

2013, p. 60). 

 

Na verdade, as mudanças desejadas para a instrução pública desse período não se 

caracterizavam como reformas que,limitando-se à época em que aconteciam, restringiam-se a 

pequenas mudanças para essa época. 

 

A história dos acontecimentos apresenta apenas uma alternativa para o bem e 

para o mal; a história de nossos pensamentos, apenas uma mistura de erros e 

descobertas, mas tanto em uma situação como em outra, o observador 

iluminado não pode desconhecer uma forte tendência em direção ao 

aperfeiçoamento da sociedade e ao avanço das ciências. As boas reformas 

não pertencem exclusivamente à época em que aconteceram; levadas pela 

força das coisas, elas logo assumem um compromisso, expresso timidamente 

de início, mas que, fortalecido pela manifestação de todos os bons espíritos, 

torna-se um compromisso geral e toma enormes proporções: as mudanças 

desejadas para a instrução pública tinham eminentemente esse caráter. 

(LACROIX, 2013, p. 61) 

 

 A lei de 3 de brumário do ano IV (1795) ―apresenta apenas disposições simples, pouco 

dispendiosas e suscetíveis de aperfeiçoamentos graduais‖(p. 61), como a divisão do ensino em 

três graus: escolas primárias, escolas centrais e escolas especiais. Nas escolas 

primárias,deviam ser ensinados ―a leitura, a escrita, o cálculo e os elementos da moral‖. E, um 

quarto dos alunos, com baixas condições financeiras, podia ser isento da retribuição pela 

administração do departamento (LACROIX, 2013, p. 62). 

 

Esse primeiro grau de instrução, tão necessário a maior parte dos cidadãos de 

um estado, é, sob qualquer circunstância, um trabalho de confiança que só 

pode ser assumido por homens que satisfaçam ao grupo que os emprega, ao 

qual é preciso deixar a escolha inteiramente livre, exceto para punir de 

acordo com as leis, o professor que se tornasse perigoso. Não é menos 

necessário deixar sob a garantia de uma vigilância adequada certa liberdade 
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a quem quer que se proponha a ensinar esses primeiros elementos de nossos 

conhecimentos, que são impossíveis de se impor durante muito tempo às 

pessoas menos esclarecidas, pois essa liberdade estabelece entre os 

professores primários uma concorrência que lhes reduz o salário ao valor 

mais baixo possível e coloca os pais mais pobres em condições de fazer com 

que seus filhos aprendam ao menos a ler; uma vantagem preciosa. Cabe ao 

tempo, que propaga gradualmente os conhecimentos úteis, e aos governos 

esclarecidos, que sabem distribuir de maneira oportuna os incentivos, 

difundir, na massa das escolas primárias, algumas escolas de um tipo mais 

elevado, cujo sucesso sirva de objeto de comparação e espalhe, para o maior 

número possível de homens, os felizes resultados de um pequeno grupo. 

(LACROIX, 2013, p. 64-65). 

 

 O segundo grau de instrução ―deve ser a verdadeira fonte de todo o ensino público‖, é 

dele que devem partir os aperfeiçoamentos, ―pois serve de base para se atingir, nas escolas 

especiais, o limite mais alto de nossos conhecimentos‖ (LACROIX, 2013, p. 65). 

 

Somente com relação às escolas centrais é que o plano de instrução traçado 

pela lei de 3 de brumário do ano IV recebeu uma execução quase completa, 

em meio a contrariedades de todo tipo e desestímulos de toda espécie. 

Entretanto, tal plano alcançou êxitos notáveis em um considerável número 

de cidades, entre as quais se encontravam todas as classes em relação à 

importância e à situação. Enfim, apareceram, nas escolas públicas, os 

principais ramos do sistema de conhecimentos humanos, e cada uma das três 

divisões do corpo que, substituindo as academias, era destinado a conservar 

e a expandir o arcabouço desses conhecimentos, teve suas raízes expandidas 

nas instituições sobre toda a superfície do império. (LACROIX, 2013, p. 65-

66). 

 

 Com ideias como essas, Lacroixevidencia que o plano das Escolas Centrais atendia ao 

progresso das luzes. 

 

Apresentar a instrução mais necessária às artes de ofício e ao comércio como 

o primeiro de uma série de cursos ordenados segundo um critério de 

utilidade com relação às diversas profissões, que possa ser concluído no 

menor período possível e que seja conveniente aos jovens que podem 

dedicar apenas poucos anos à própria instrução: eis o desejo comum de todos 

os que se levantavam contra as formas antigas de ensino. E é justamente isso 

que as escolas centrais ofereciam. (LACROIX, 2013, p. 66) 

 

O estudo das ciências físicas deve ser iniciado pelo estudo dos primeiros elementos da 

história natural, que―é a mais adequada que qualquer outra ciência para promover o gosto pelo 

estudo‖ (p. 68) e, inclusive,―revelar ao jovem a vocação que este recebeu da natureza‖ 

(LACROIX, 2013, p. 67). 
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 Na segunda seção, o curso de matemática, compreendia Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria, e nele estava contido o que era necessário saber para a prática das 

artes mecânicas, arquitetura e agrimensura (LACROIX, 2013).  

 

Com o intuito de desenvolver a parte filosófica desse curso, podíamos pensar 

em uma lógica aplicada, própria para suprir e até substituir com vantagem a 

das antigas escolas. Se é pelo exercício que as crianças aprendem a andar, é 

também pela prática do raciocínio correto que elas alcançam a retidão e o 

rigor necessários ao julgamento. Um professor que tiver refletido 

longamente sobre seu objeto de estudo saberá manter com diligência todas as 

oportunidades de analisar exemplos das diferentes formas de raciocínio que 

sua ciência fornece. Ele tornará perceptível, por esses exemplos, a maior 

parte das falhas que se comete no encadeamento das ideias. (LACROIX, 

2013, p. 68). 

 

As escolas centrais se diferenciavam dos colégios antigos, e ―para avaliar a instrução 

matemática dos colégios basta lembrarmos que ela era esquecida com a mesma rapidez com 

que era conquistada‖ (LACROIX, 2013, p. 69). 

 Mas, 

 

Os professores das escolas centrais, ao contrário, convencidos de que se 

aprende mais no curso da vida do que nos primeiros anos de estudo, ou de 

que, desses, poucas coisas sobrevivem, pensavam que a verdadeira 

finalidade do ensino é mais preparar os jovens para o estudo autodidata do 

que incutir-lhes proposições particulares, fatos, regras repetidas 

indefinidamente nos livros. Eles tinham como objetivo sobretudo inspirar 

nos alunos o amor pelo estudo, ensiná-los a superar as dificuldades 

insistindo na racionalidade do método; e quando os alunos estavam em 

condições de vencer os obstáculos encontrados na leitura de boas obras, os 

professores acreditavam ter cumprido sua missão. (LACROIX, 2013, p. 69-

70). 

 

Mostrando a utilidade social do ensino, Lacroixargumenta 

 

Reduzido ao ponto de vista que convém às escolas elementares, o curso de 

Matemática pura basta para o que exige o de Física, que, no mesmo espírito, 

deve se limitar às noções gerais da Mecânica dos Corpos Sólidos e Fluidos e 

aos principais fenômenos da Pneumática, da Ótica, da Eletricidade, do 

Magnetismo, da Química e do sistema do mundo, escolhendo dentre esses 

fenômenos aqueles que servem de base aos trabalhos das principais 

profissões da sociedade. (LACROIX, 2013, 70). 

  

E, ainda, em uma realidade burguesa, de comércio e indústrias que se desenvolviam na 

época, o ensino promovido para essas pessoas deveria ter sido como Lacroix descreve: 
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O jovem que se dedicasse somente às artes de ofício ou ao comércio podia 

associar o estudo do desenho e o das línguas antigas ao da História Natural e, 

em seguida, incluir o da Matemática e da Física; ou até deixar de lado as 

línguas antigas se, na sua primeira educação, tivesse adquirido um 

conhecimento suficiente de ortografia e das regras de sua língua. [...] As 

primeiras noções da Legislação positiva teriam sido úteis ao negociante; o 

militar poderia ter se privado da História Natural e se limitado ao desenho, à 

Matemática e à parte da Física que concerne às máquinas. O curso de línguas 

modernas, que a administração do departamento determinaria de acordo com 

as localidades, seria geralmente útil; mas o corpo legislativo adiou todos os 

pedidos que lhe foram encaminhados sobre essa questão. (LACROIX, 2013, 

p 81). 

 

Vale destacar que o ensino de ciências, para Lacroix, devia ser feito em língua 

materna, e então, só depois do estudo das ciências físicas e matemáticas, deveria iniciar ―o das 

letras, que começa pelo curso de línguas antigas‖ (LACROIX, 2013, p. 70). 

  

Quando se trata de uma nação enriquecida pelas próprias descobertas e 

bastante curiosa pela descoberta dos outros, a fim de produzir tratados 

completos sobre todos os ramos de nossos conhecimentos, o estudo 

aprofundado de uma língua, considerada anteriormente erudita e vista, então, 

como a chave de toda a instrução, não poderia mais ser senão o objeto de 

uma erudição particular. Mas como para aprender o que é uma língua e para 

observar muito bem suas formas, é fundamental comparar seu 

desenvolvimento ao de outra, as primeiras noções do latim são adequadas a 

isso, pois despertam, naqueles que podem se entregar ao seu estudo, o gosto 

pela literatura antiga, que foi a mãe da nossa e ainda lhe serve como modelo. 

(LACROIX, 2013, p. 70-71).  

 

Sendo esse o principal objetivo do ensino do latim, para alcança-loé suficiente que se 

traduza do latim para o francês. A muita prática ―não é a questão principal, pois uma prática 

incorreta leva à perda rápida desse conhecimento‖ (p. 71). E, considerando o cenário da 

época,de que valeria ―a um negociante, a um industrial, a um militar, ou a um administrador 

ter uma consciência completa dos autores antigos?‖ (LACROIX, 2013, p. 72). 

 Embora, inicialmente, não se aprofunde no estudo das letras, depois, o aluno poderá 

voltar a elas.  

 

Rousseau, cujo talento extraordinário parece ter levado ao mais alto grau a 

potência da linguagem para apresentar as emoções humanas, poderia ser 

citado como prova disso. Obrigado a suprir o que faltava à sua primeira 

educação e guiado pelo acaso na escolha de seus estudos, ele começou a 

escrever tarde, e após ter sido, durante muito tempo, joguete das paixões que 

ele soube descrever com tanta energia. (LACROIX, 2013, p. 75). 
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Para Lacroix, um curso elementar de Belas-Letras deve ser composto de 

 

um pequeno número de preceitos simples, aplicados a exemplos que possam 

fixar a atenção do aluno, exercitar seu poder de julgamento, exemplos que 

fazem esse aluno encontrar em seus próprios pensamentos e sentimentos 

habituais os meios de expressão que deve empregar [...] A sensibilidade, 

insubstituível quando tiver conquistado toda a sua energia, terminará por 

desenvolver o talento de escrever naqueles que tiverem recebido sua 

semente. (LACROIX, 2013, p. 75). 

  

O terceiro ramo do sistema de conhecimentos era formado pelas ciências morais e 

políticas, e nas Escolas Centrais eram representadas―pelo curso de História, que, por sua vez, 

incorpora o ensino da Geografia, e pelo curso de Legislação‖ (LACROIX, 2013, p. 76). 

Negando a história e geografia como ciências da memória, sugere no ensino de geografia a 

inclusão dos ―principais traços da história relativos ao lugar que está sendo descrito, o estado 

de sua civilização, as forças de seu governo, de seu comércio, de sua religião e dos costumes 

de seus habitantes‖ (LACROIX, 2013, p. 77). Sobre as primeiras noções da geometria e da 

astronomia deve estar fundada a construção de mapas, ―dividida, naturalmente, entre o curso 

de Matemática pura e o de Física, a primeira indicada na exposição de propriedades 

geométricas da esfera, a outra na exposição do sistema do mundo‖ (LACROIX, 2013, p. 77). 

 

O ensino da moral – sendo esta a legislação dos indivíduos – , embora não 

tenha sido indicado na lei, é compreendido implicitamente naquele da 

legislação geral, já que as regras de conduta dos homens, sejam as que se 

estabelecem entre sociedades ou entre indivíduos, encontram sua base na 

consideração de nossas necessidades e de nossas faculdades, das quais 

nascem nossos direitos e deveres. Não poderíamos negar, com efeito, que 

existe uma moral universal, reconhecida e ensinada por filósofos de todos os 

tempos, lugares e crenças, e que quase sempre enfraqueceu a superstição e o 

fanatismo. Se os filósofos discordaram sobre sua origem e seus 

fundamentos, eles estiveram de acordo sobre os seus resultados. Sempre 

chegaram à conclusão de que a prática da virtude é o meio mais garantido, e, 

consequentemente, o que nosso interesse recomenda para atingirmos o grau 

de felicidade que racionalmente esperamos alcançar, ou para diminuir a 

soma de males que podem nos ameaçar. (LACROIX, 2013, p. 78-79)  
 

 E assim, ―poder-se-ia alcançar uma noção abrangente dos primeiros elementos do 

saber em geral‖ (p. 81) a partir de um ensino completo, respeitando ―as regras do verdadeiro 

método, que prefere – imperiosamente – um pequeno número de verdades fundamentais em 

desenvolvidas a teorias elevadas, rapidamente percorridas ou apenas esboçadas‖ (LACROIX, 

2013, p. 82). 
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Apesar das críticas a esse método, Lacroix o defendia. Não representa ameaça alguma 

para o estudo, saber apenas a metade das coisas, desde que essa metade seja suficientemente 

bem compreendida; o perigoestá em saber apenas a metade de cada coisa. A clareza e 

precisão dos dados fazem com que sejam bem concebidos e aprofundados, ainda quando não 

são extensos, podem ser muito úteis (LACROIX, 2013).  

 

Um entendimento habituado a saciar-se apenas com o que descobre bem 

distintamente, a deter-se apenas em ideias luminosas e completas, ainda que 

em pequeno número, é suficiente para resistir aos prestígios do 

charlatanismo, que se revela, então, pela obscuridade que o envolve, seja 

voluntariamente, seja pela falta de exatidão de suas teorias e dos resultados a 

que chega. (LACROIX, 2013, p. 83). 

 

 Por esses e outros motivos a educação matemática das Escolas Centrais, mesmo 

elementar,era tão superior à dos colégios antigos. As Escolas Centrais atendiam às condições 

que os filósofos do século XVIII almejavam para os estabelecimentos antigos ―já que elas 

apresentavam uma instrução completa em que todas as partes eram úteis e podiam ser 

reunidas ou separadas conforme o interesse‖. No entanto, esse novo modelo só pareceu um 

ensino rico às pessoas habituadas ao círculo estreito das universidades (LACROIX, 2013, p. 

83). 

 

Os pais, ainda impregnados dos preconceitos adquiridos em sua primeira 

educação, preferiam o ensino das línguas antigas, geralmente inútil aos seus 

filhos, ao das outras ciências que eles não conheciam, o que não era razão 

para suprimir esse último. As instituições de um povo se aperfeiçoam 

somente seguindo o ponto de vista dos homens esclarecidos e, se 

esperássemos que as massas pedissem mudanças nos objetivos que superam 

seus conhecimentos, as melhorias do sistema social jamais teriam 

acontecido. É preciso que os governos tratem o povo assim como um pai 

trata seus filhos; que eles empreguem sua razão parasuprir o povo, que eles 

coloquem ao alcance do povo os objetos que lhe são úteis, e que em seguida 

tenham a paciência de esperar que o tempo descerre os olhos cegos pela 

rotina, que dissipe os preconceitos e, assim, recolherão os frutos de sua 

sabedoria. (LACROIX, 2013, p. 91). 

 

 Quando se refere à metodologia a ser utilizada, esclarece que não é pelo muito falar do 

professor que a atenção dos alunos pode ser tomada, é necessário que o professor esteja 

sempre atento e, ao mesmo tempo, teste a inteligência de seus alunos através de questões 

apropriadas pelas quais se certifique de como os alunos estão retendo o que lhes é ensinado, e, 

ainda, saiba―improvisar explicações relacionadas às dificuldades que ele não pôde prever‖ 

(LACROIX, 2013, p. 94). 
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O sucesso dos melhores métodos de ensino depende muito também da 

atenção que se pode obter dos alunos durante as lições e da aplicação deles 

nos intervalos das aulas. Como já disse, a experiência sempre me fez ver que 

é procurando incessantemente os olhos dos discípulos que o mestre consegue 

atrair a atenção deles para o que está dizendo e evitar-lhes as distrações 

[...](LACROIX, 2013, p. 100). 

  

O currículo proposto por Lacroix prevê o diálogo entre as ciências e, especificamente, 

no ensino das matemáticas, seus conteúdos deviam estar relacionados,  

 

Pela mesma razão que a falha no conjunto e as confusões resultantes de 

materiais incoerentes prejudicam o ensino, é inconveniente dividir entre 

vários professores o ensino de diversas partes de uma mesma ciência, ao 

passo que, confiando tudo a um único professor, as lições se harmonizam 

melhor, as matérias difíceis, preparadas desde o início por observações 

oportunas, recebem no encadeamento geral um grau de clareza que 

certamente lhes faltaria em um curso isolado; enfim, o professor sofre menos 

com o desconforto das repetições frequentes dos primeiros princípios quando 

vê nisso uma preparação aos objetos de estudo mais interessantes e, como 

ele vai certamente colher, nos futuros progressos de seus alunos, os frutos do 

cuidado que teve em lhes esclarecer esses princípios, ele se entrega tanto 

menos à rotina quanto maior é o caminho que deve percorrer. (LACROIX, 

2013, p. 99). 

 

Quanto aos textos impressos, estes podem influenciar o desenvolvimento do ensino, 

uma vez quepossibilitam ―que os alunos tenham mais tempo para se dedicar ao estudo e à 

aplicação das regras das ciências, o que estava quase perdido quando a prática era apenas o 

ditado nos cadernos‖(LACROIX, 2013, p. 97). 

 

3.3. Sobre o método: a análise e a síntese  

 Lacroix, em seu Ensaios...reconhecedois métodos para tratar as ciências matemáticas: 

aanálise e a síntese. Para denotá-los, reporta-se à etimologia grega desses substantivos, ―um 

significa composição e o outro, resolução ou decomposição‖, denominações pelas quais 

compreendemos que os dois métodos são inversos um do outro (LACROIX, 2013, p. 171). 

 Para exemplificar os métodos faz referência a autores antigos, ―Os Elementos de 

Euclides são tratados pelo método sintético‖, pois, Euclides,―após ter fixado axiomas e 

formulado postulados, estabelece proposições que ele comprova sucessivamente apoiando-se 

sobre o que vem antes, caminhando sempre do simples ao composto, o que é o caráter 

essencial da síntese‖ (LACROIX, 2013, p. 171).  
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 Por outro lado, também, as marcas do método analítico são encontradas desde a 

origem da Geometria. 

 

Atribui-se a Platão o primeiro uso do método analítico nas pesquisas 

geométricas. Por esse método, supõe-se que o problema proposto esteja 

resolvido, resultando daí que uma certa condição é atendida, ou, em outras 

palavras, que exige igualdade entre várias grandezas, umas dadas, outras a 

serem encontradas. É procurando as consequências da condição que se supôs 

atendida, ou da igualdade que é sua consequência, que se consegue, enfim, 

descobrir a quantidade desconhecida, ou traçar o procedimento que se deve 

seguir para executar o que está sendo pedido. (LACROIX, 2013, p. 172). 

  

Outro exemplo, desse método, é dado quando demonstramos teoremas, utilizando-nos 

da forma chamada comumente de redução ao absurdo, que é, ―um procedimento analítico, 

pois supomos que a proposição enunciada é verdadeira, e procuramos nela certas 

consequências que, se forem absurdas, fazem-nos ver que a hipótese que examinamos 

também o é‖ (LACROIX, 2013, p. 174). 

 O método é constituído pela ordem na qual as proposições se encadeiam e esses dois 

métodos se diferem por que ―quando raciocinamos sinteticamente, todas as proposições que 

usamos são idênticas, até a última, que é, ela própria, a consequência das precedentes e, 

contendo o assunto do enunciado, mostra que a proposição final é verdadeira‖ (LACROIX, 

2013, p. 175). Mas,  

 

Quando raciocinamos analiticamente, partimos do enunciado, que não é 

idêntico por si mesmo, e todas as traduções pelas quais passamos o são 

apenas hipoteticamente. Porém, quando chegamos à última, ela deve sempre 

poder tornar-se idêntica. Daí resulta a determinação da quantidade buscada: 

então, pela ligação das ideias expressas anteriormente, todas as proposições 

intermediárias tornam-se idênticas e, consequentemente, a questão proposta 

é resolvida. (LACROIX, 2013, p. 175). 

 

 Considerando o desenvolvimento iniciado no século XVII que culminou nas novas 

ideias e conceitos do século XVIII, a análise é o método da invenção.Acreditamos ―que foi 

por esse meio que os geômetras do século XVII fizeram as numerosas descobertas que os 

tornaram ilustres, e que serviram de base para os trabalhos de seus sucessores‖ (LACROIX, 

2013, p. 176). 

 Para tornar ainda mais claras as definições dos dois métodos, Lacroixtoma por 

exemplo, processos químicos:―combinam-se juntas várias substâncias simples, ou assim 
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consideradas, e dessa forma se realiza a síntese. Toma-se um corpo misto e procede-se à 

separação de seus componentes: eis a análise‖ (LACROIX, 2013, p. 178). 

 

As mesmas razões que determinaram a adoção do pensamento sintético em 

todas as ciências, quando os geômetras procediam apenas por meio de 

teoremas e por corolários, levaram os metafísicos, em meados do século 

XVIII, a chamar de método analítico aquele do qual se serviram para expor 

suas descobertas. Com a Matemática nessa época gozando da consideração 

que tanto a Física quanto a Química já haviam conquistado, os geômetras 

sucessores de Newton haviam aperfeiçoado as teorias que ele havia apenas 

esboçado, e resolvido também as questões que ele não pôde atingir, tudo isso 

por meio da aplicação da análise. Os metafísicos quiseram, de qualquer 

maneira, associar seus trabalhos aos dos geômetras e ligar a revolução que 

fizeram no sistema das ideias àquela que Newton havia realizado no Sistema 

do Mundo. Vamos observar, porém, se o desenvolvimento de seu método 

está de acordo com o método da análise matemática, anteriormente descrito 

conforme os autores antigos, que o inventaram e o nomearam. (LACROIX, 

2013, p. 179). 

 

Chamamos de síntese, em geometria, à rapidez com a qual exerce a capacidade de 

comparar as ideias e de intuir seus resultados, chegando a afirmações pelas quais se 

demonstra a verdade, ―desenvolvendo todas as proposições intermediárias que seu juízo havia 

apenas considerado‖ (p. 180). Mas, claro que alguém pode dizer que essa síntese sucedeu uma 

análise anterior. Em geometria, ―o equivalente dessa análise encontra-se nas diversas 

abstrações que os geômetras fazem para simplificar seu tema: é assim que eles, em primeiro 

lugar, despojam o corpo de duas de suas dimensões para considerar apenas as linhas‖ 

(LACROIX, 2013, p. 180). 

 

Mas é fácil perceber que, mesmo nos Elementos de Euclides, existe um 

grande número de passagens nas quais os intermediários praticamente não 

são expostos: nem mesmo seus inventores os reconhecem; e seria difícil 

refazê-los, ainda que sua existência pareça algo evidente por si só. [...] A 

análise reproduz esses intermediários e os faz passar diante dos olhos 

daquele que a realiza, mas em ordem inversa; e quando eles se tornam tão 

numerosos que seria impossível expressá-los de outra forma que não por 

fórmulas algébricas, é então preciso necessariamente empregar o cálculo, e é 

assim que este apresenta as verdades que o raciocínio, por si só, não poderia 

atingir. [...] A síntese, às vezes, retomando as coisas mais atentamente do 

que a análise, leva ao objeto de maneira mais simples. (LACROIX, 2013, p. 

181) 

 

Dessa forma é possível percebermos que se inicialmente percorremos o caminho em 

busca do conhecimento pela análise, essa escolha não exclui a possibilidade de posteriormente 

desenvolvê-lo com suas propriedades pela síntese, da mesma forma que, se nos for 
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apresentado pela síntese, se houver passagens não muito claras, uma análise poderá ajudar a 

torna-las mais evidentes. Na verdade, é do encontro dos dois métodos que é dado o 

conhecimento.A aproximação dos métodos permitirá a ligação das ideias, se iniciado pela 

análise, chegar-se-á às ideias pelos sentidos, que bem desenvolvidas poderão ser expressas na 

forma mais conveniente, 

 

Chamando, como se deve, segundo a etimologia dessas palavras, o 

raciocínio pelo qual se procede do simples ao composto de síntese, e aquele 

que vai do composto ao simples de análise, veremos que esses dois métodos 

se encontram quase sempre juntos, embora sofram variações em sua forma, 

seguindo a natureza dos assuntos aos quais são aplicados: o conhecimento só 

é completo se resultar do encontro de ambos. [...] Aproximar a síntese da 

análise, todas as vezes que podemos nos servir simultaneamente das duas e 

prestar a mais escrupulosa atenção na enumeração das diferentes faces ou 

dos diferentes casos que a proposição que examinamos apresenta, a fim de 

nos assegurarmosde que todos estão circunscritos nas considerações sobre as 

quais nos apoiamos, ou seja, se a ligação das ideias está sendo observada: é a 

esse pequeno número de princípios, ao que me parece, que toda a arte do 

raciocínio deve ser reduzida. Mas essa arte que, como todas as outras, só se 

conquista por um exercício contínuo e bem dirigido, apresenta ainda um 

círculo vicioso que produziu todas as sutilezas das antigas escolas, e que 

parece acompanhar o espírito humano de erro em erro, todas as vezes que se 

quer levar a teoria para além de um certo termo. Com efeito, se nada parece 

limitar o progresso obtido com a aplicação do raciocínio às ciências que se 

baseiam diretamente em ideias alcançadas pelos sentidos, o mesmo não 

ocorre quando se deseja analisar as operações do entendimento em si 

mesmas. (LACROIX, 2013, p. 184). 

 

Ainda mais importante que o método são as primeiras noções que devem vir da 

natureza, da experiência sensível e não da imaginação. ―A certeza do raciocínio consiste 

menos no método do que na simplicidade das primeiras ideias e na sua evidência‖ 

(LACROIX, 2013, p. 182). 

 

3.4. Lacroix e o ensino de geometria 

A geometria, para Lacroix, é, de todas as partes da matemática, aquela que se deve 

aprender primeiro, em um ensino que deve ser apoiado nas sensações, nas quais todos os 

nossos conhecimentos têm sua origem (LACROIX, 2013). 

 Discutiu-se muito para saber se os pontos, as linhas e as superfícies era apenas ideias 

abstratas, não existindo qualquer objeto fora de nós.  Para Lacroix, essas dificuldades podem 

ser evitadas, mostrando, no início de uma obra elementar, que o ponto, a linha e a superfície 

existem realmente, ainda que não possam ser concebidos separadamente do corpo do qual eles 

são atributos.   
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 Com efeito, qualquer corpo que examinemos deve necessariamente ser finito, sem o 

que não seria distinto do espaço indefinido. Os limites que o determinam são superfícies que 

têm linhas como limite, e estas, por sua vez, têm pontos como limites.  Esses limites não só 

existem como são perceptíveis por nossos sentidos, visto que é apenas por meio deles que 

reconhecemos a figura dos corpos (LACROIX, 2013). 

Lacroix em sua proposta de ensino critica o emprego somente do método sintético e 

deixa claro sua defesa pelos procedimentos analíticos que para ele constituem o método da 

invenção (LACROIX, 2013, p. 222), acreditando firmemente que ―todos os nossos 

conhecimentos têm sua origem nas sensações‖ (LACROIX, 2013, p. 223) e que ―nossa alma 

parece ter em si apenas a faculdade de perceber essas sensações, de tornar-se mais atenta com 

relação a elas, de compará-las e de deduzir delas as relações, ou, o que significa o mesmo, de 

formar julgamentos individuais ou particulares, gerais ou abstratos‖ (LACROIX, 2013, p. 

223-224). Nesse sentido para o ensino dos conceitos geométricos escreve: 

 

Em vão tentaremos definir ou provar o resultado imediato da sensação que 

nos ensina o mais curto caminho para ir de um ponto a outro. Designamos 

esse caminho pelo nome de 'linha reta', e é ao enunciado dessa propriedade 

que a definição da linha reta deve se limitar, definição essa que se deve 

colocar entre aquelas que caem sobre as palavras. (LACROIX, 2013, p. 

224). 

 

A certeza e a utilidade da geometria foram colocadas em dúvida por alguns indivíduos 

que considerarama não existência das partes da extensão pelas definições euclidianas que 

apresentam―o ponto como não tendo nenhuma extensão, a linha como extensão apenas no 

comprimento, a superfície como desprovida de espessura, apresentando apenas as dimensões 

de comprimento e largura‖ (LACROIX, 2013, p. 226). Para Lacroix, essa dúvida e outras 

questões como essa podem ser evitadas 

 

mostrando, no início de uma obra elementar, que o ponto, a linha e a 

superfície existem realmente, ainda que não possam ser concebidas 

separadamente do corpo do qual eles são atributos. Com efeito, qualquer 

corpo que examinemos deve necessariamente ser finito, sem o que não seria 

distinto do espaço indefinido. Os limites que o determinam são superfícies 

que têm linhas como limite, e estas, por sua vez, têm pontos como limites. 

Esses limites não só existem como são perceptíveis por nossos sentidos, 

visto que é apenas por meio deles que reconhecemos a figura dos corpos. 

(LACROIX, 2013, p. 226).  
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Para Lacroix devem ser abordadas apenas as definições necessárias para a 

compreensão das primeiras proposições, ressaltando a inutilidade de ―sobrecarregar o início 

de uma obra com axiomas, já que essas proposições, sendo evidentes por si mesmas, devem 

ser reconhecidas como tais por todos os bons espíritos quando lhes forem apresentadas e, 

portanto, elas não os deterão no curso de nenhuma das demonstrações‖ (LACROIX, 2013, p. 

227). 

Discorrendo sobre exemplos de definições dadas ao ângulo, inclusive citando a dada 

por Euclides, Lacroix questiona se definir ângulo é mesmo indispensável, 

 

Não basta mostrá-lo e observar, em seguida, que dois ângulos são iguais 

quando, colocados um sobre o outro, seus lados, coincidentes em todos os 

pontos, não deixarão de coincidir, por mais que os prolonguemos? 

Evidentemente, vem dessa ideia o fato de que a grandeza de um ângulo não 

depende do comprimento de seus lados. Quando essas observações forem 

bem compreendidas, teremos a noção completa de ângulo, e todas as 

consequências dessa noção serão facilmente apreendidas. (LACROIX, 2013, 

p. 228). 

 

Apesar da utilidade do princípio da superposição, como exemplificado acima, que 

inclusive, pelo mesmo procedimento pode-se provar a igualdade de duas figuras planas 

(LACROIX, 2013, p. 234), esse princípio ―torna-se insuficiente quando consideramos os 

corpos com todas as suas dimensões‖, até mesmo os que ―são construídos sobre as mesmas 

partes, têm o mesmo volume e, entretanto, não podemos fazê-los coincidir por causa de uma 

inversão dessas partes‖(LACROIX, 2013, p. 234). A solução para essa questão estaria em 

provar ―rigorosamente, por meio de sua divisão em fatias, considerando suas extremidades, 

que dois prismas de mesma base e de mesma altura são iguais em volume‖ (LACROIX, 2013, 

p. 234-235). 

Assim, para o ensino dos elementos de geometria, Lacroix, expressa a atração de 

seguir a ordem que, para ele, é ao mesmo tempo, natural e rigorosa (LACROIX, 2013), e 

descreve:  

 

Considerei, em princípio, as linhas retas somente na comparação de seus 

comprimentos, sem observar sua respectiva situação; em seguida, passando 

para a combinação das linhas sob essa última relação, reuni tudo o que 

concernia aos triângulos iguais ou semelhantes, porque essas figuras são os 

elementos de todas as outras e determinam, da maneira mais simples, a 

posição dos pontos e das linhas sobre um plano. Passo então aos polígonos 

iguais ou semelhantes, e discuto à parte a combinação da linha reta e do 

círculo, curva mencionada no início somente para sua descrição, que serve 
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para marcar todos os pontos colocados a uma distância dada de um ponto 

dado. (LACROIX, 2013, p. 238). 

 

E, assim, dessa ordem decorre ―o que é preciso seguir para encadear as proposições 

relativas à medida das áreas, aos planos e às propriedades dos corpos.‖ (LACROIX, 2013, p. 

238). 

Tratando da difícil escolha dos problemas de geometria, ditas assim pelas construções 

variadas e difíceis de imaginarque tais problemas exigem, Lacroix opta por apresentar 

questões acessíveis a todos, como as que se relacionam com o traçado, em contrapartida do 

inconveniente método de ―apresentar uma seção inteira de teoremas e, em seguida, os 

problemas que são sua continuidade‖ (LACROIX, 2013,p. 239). Essa organização ―apresenta 

o problema quando o teorema sobre o qual ele repousa e que o teria esclarecido ou 

confirmado já se apagou da memória, priva o leitor dos meios de construir suas figuras com 

algum cuidado‖ (p. 239). E mesmo sabendo ―que é sobre o rigor do raciocínio, e não sobre a 

exatidão das figuras, que repousa a verdade geométrica‖ (p. 239), Lacroix acredita na 

necessidade do traçado em Geometria (LACROIX, 2013, p. 239), uma vez que ―os usos mais 

comuns da primeira ciência[geometria] dependem da construção das figuras‖ (p. 240). E 

ainda, ―expondo aos olhares de todos os jovens as figuras mais bem executadas, eleva-se entre 

eles um estímulo que lhes dá logo o gosto pela precisão e exatidão‖ (LACROIX, 2013, p. 

240). 

Assim, guiado por esses motivos e pela experiência, Lacroix dispôs―os problemas no 

texto à medida que eles resultavam de teoremas, ou que eram necessários para a construção 

das figuras‖, percebendo ―que essa ordem era a mais conveniente para todos os alunos‖ 

(LACROIX, 2013, p. 241). 

 

A escolha das proposições que compõem os elementos de Geometria é 

suficientemente indicada pelo objetivo que esses elementos têm no ensino 

atual; eles devem conter todas as proposições indispensáveis para 

desenvolver o raciocínio no método sintético aplicado à consideração das 

figuras e, ao mesmo tempo, devem conter aquelas que originam as operações 

da Geometria prática, como o traçado, a medição em toesas etc., mas limitar-

se às fórmulas realmente úteis e cômodas. (LACROIX, 2013, p. 241). 

 

Para Lacroix, um único exemplo é suficiente quando bem escolhido (LACROIX, 

2013). 

Para as demonstrações ―devemos nos servir o menos possível da redução ao absurdo‖ 

(p. 242). Para Lacroix, ―em geral, as melhores provas são aquelas que, estabelecendo uma 
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verdade sobre bases incontestáveis, fazem perceber a sua ligação com outras verdades já 

conhecidas, e tornam perceptível a passagem de uma proposição àquela que a segue‖ 

(LACROIX, 2013, p. 241). 

 

A Geometria é, talvez, de todas as partes da Matemática, aquela que se deve 

aprender primeiro. Ela me parece muito adequada para atrair as crianças, 

desde que seja apresentada principalmente com relação às suas aplicações, 

tanto teóricas quanto práticas. As operações de traçado e de medição 

certamente agradarão aos alunos e os conduzirão, em seguida, como que pela 

mão, ao raciocínio.[...] Enfim, a Geometria supõe pouco ou quase nenhum 

conhecimento em Aritmética e oferece, além disso, os meios para tornar 

palpáveis as operações dessa ciência: isso é muito evidente para aqueles que 

têm uma atenção um tanto mais apurada. (LACROIX, 2013, p. 244-245). 

 

 Em seu Complemento dos elementos de Geometria,Lacroixargumenta: 

 

Disse anteriormente que, quando ensinava Geometria, tinha o cuidado de 

treinar os alunos na construção de figuras, e, para isso, eu lhes propunha 

questões nas quais os dados, expressos por medidas conhecidas ou 

resultantes de operações determinadas, eram isolados uns dos outros. Era 

preciso, primeiro, que eles recolocassem esses dados em suas respectivas 

situações, o que não podiam fazer quando não entendiam as questões, e, em 

seguida, que concebessem o plano da solução e que o executassem, 

aplicando sozinhos o que haviam aprendido na lição. Eu sempre notava que, 

por esse caminho, eles se fortaleciam muito mais do que quando lhes 

apresentávamos a épura, ou seja, a construção detalhada do problema. A 

simetria das linhas dispensa os preguiçosos, que em todos os lugares formam 

o maior número, do esforço de refletir sobre os preceitos que receberam, e 

eles copiam sua épura sem entendê-la. (LACROIX, 2013, p. 251). 

 

E ―se fosse possível [...] popularizar o desenho tanto quanto a escrita, à qual ele serve 

de suplemento, as artes mecânicas fariam um imenso progresso‖ (LACROIX, 2013, p. 256). 
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CAPÍTULO IV 

INFLUÊNCIAS ILUMINISTAS NA PROPOSTA DE LACOIX  

  

Ao percorrermos a história da humanidade, passando pelos principais momentos que 

conduziram à formação moderna das sociedades, não é difícil percebermos que o 

desenvolvimento de diversos conhecimentos, especialmente o geométrico, caminhou lado a 

lado com o desenvolvimento dos indivíduos, e que,uma vez formalizados em um corpo 

científico, passaram a receber atenção, visto que, através da aquisição de tal conhecimento, os 

indivíduos desenvolveriam seu raciocínio e melhor compreenderiam o universo. Com o passar 

do tempo os conhecimentos geométricos ficaram quase que exclusivamente sob o poder da 

Igreja, detentora do saber durante longo tempo, perdeu seu posto na Modernidade, quando a 

vontade de compreender o universo se limitou ao desejo de conhecer o mundo, mundo este 

que fora geometrizado. Os estudos teológicos da Igreja deram espaço aos estudos mundanos. 

Quem antes almejava compreender o que estava imensamente distante, agora, desejava 

compreender o que estava perto, e, por que não, a si mesmo. Mas isso não era favorecido 

pelos métodos de estudo antigos, afinal que importância tinha o estudo via memorização do 

latim para além das paredes dos monastérios? Os indivíduos precisavam pensar e receberam 

forte incentivo do comércio que trazia novos gostos e necessidades, bem como da burguesia 

que ascendia economicamente e interferia na ordem social exigindo liberdade para seus 

negócios. 

O poder estava nas mãos dos reis, os reis tinham garantia na crença que a Igreja 

disseminava. A Igreja não incentivava as práticas burguesas que buscavam o enriquecimento, 

mas os Reformadores da Igreja sim, esses apoiavam e, na pretensão de reformar a Igreja, 

dividiu seus fiéis.Ruía aos poucos a crença na monarquia sustentada pela fé unificada nos 

primeiros séculos.Se a crença se esvanecia, somente um acordo poderia manter a ordem entre 

povo e rei. Nisso pensavam Locke e outros ingleses, moldando a Inglaterra, primeira a se 

modernizar em muitos aspectos. Tais aspectos agradaram Montesquieu e Voltaire que 

trataram de pensar como as libertadoras ideias inglesas podiam ser pensadas em função de sua 

França. A partir de então surgem pensamentos de todos os lados da França. Mas o progresso 

tão almejado dependia da instrução dos franceses. Acreditamos que nesse momento a ênfase 

era em como ensinar os franceses a pensarem por si mesmos, a serem livres e iguais...  Os 

conteúdos e métodos que estavam em vigor não estavam contribuindo para essa finalidade. Os 

tempos haviam mudado e as pessoas juntamente foram transformadas. Mas, enquanto muitos 



100 
 

pensadores franceses lutavam veementemente para que o ensino acompanhasse o estilo do 

mundo moderno, suas ideias sobre política se difundiam nas sociedades, pelos salões, clubes e 

cafés, e a proibição da leitura de seus livros pelo povo incitava ainda mais a leitura. 

O povo já não era um só, graças aos reformadores. Manter o ensino religioso nas 

escolas desde cedo parecia apelação demais, os pais podiam ensiná-lo aos filhos quando bem 

lhe coubessem. Na verdade, o ensino devia voltar-se para o mundo, para formar o homem, 

homem que precisava compreender o mundo geometrizado que acabava de lhe ser 

apresentado pelos pensadores modernos, homem que através do estudo das ciências 

encontrasse a base para as novas artes e ofícios, que alcançasse sua liberdade quando 

realizasse seus cálculos nos comércios burgueses sem ajuda de outros, aos quais agora podia 

se considerar como igual. Se as línguas antigas como prioridade no ensino formava apenas 

meros repetidores, agora a primazia das ciências deveria, a partir das experiências sensíveis, 

ensinar a pensar, partindo das sensações chegar ao uso completo da razão. Só a razão podia 

guiar o homem pelo caminho certo. 

Os filósofos que pregavam tais ideias não puderam alcançar a Revolução Francesa, ou, 

ainda que a tenham alcançado, tenham ficado nela, como aconteceu com Condorcet, que não 

alcançou o período de reconstrução dos setores da sociedade, não obstante suas ideias não 

apenas sobreviveram à Revolução, penetraram-na, e a utilizar como veículo para esclarecer 

homens que vivendo no momento certo podiam coloca-las em ações, como Lacroix. 

As mudanças que soavam mais como pedidos no decorrer do século XVIII, às portas 

da Revolução Francesa, eram ouvidas mais como exigências imediatas e com a destruição de 

tudo, era agora uma necessidade. Lacroix, vestido de ideias iluministas, convidado a 

contribuir com o levantamento de um dos pilares da sociedade, transforma em ações tais 

ideias e sobre isso escreve em seu Essais...no qual destacamos especialmente sua proposta de 

ensino de geometria, completamente influenciado em escolha de conteúdo e método pelos 

iluministas que o precederam, especialmente, destacamos as influências de Rousseau, 

Condorcet, Diderot, D‘Alembert e Condillac. 

Rousseau, como pudemos percebera partir de Darnton (1986),tanto influenciou o 

século em que viveu, com suas obras, especialmente, com oEmílio, que foi lida por tantos no 

século XVIII, e seguida à risca por quem procurava orientação desse filósofo (DARNTON, 

1986),como também, influenciou outros iluministas que o seguiram. A crítica que Rousseau 

faz ao se referir aos colégios de sua época, mostrando-se contrário ao ensino das línguas 

antigas principalmente antes da idade da razão. A ênfase do amor às ciências na boa 
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educação. O conhecimento que parte das sensações, seu primeiro material (ROUSSEAU, 

1995), evidenciando a importância de partirdo sensível para se chegar à razão. Quando 

Lacroix se refere ao ensino de geometria, ao ângulos, especialmente, se assemelha à Rousseau 

quando utiliza o método da sobreposição de figuras para estuda-lassobrepondo-as. Rousseau 

descreve o método da análise e da síntese como Lacroix, o primeiro método é o de resolver e 

outro de compor, também, Rousseau, evidencia a importância dos dois métodos para chegar 

ao conhecimento. Partindo do sensível alcançaria o abstrato. 

Para Rousseau, tendo começado por exercitar o corpo e os sentidos, de seu Emílio 

exercita-se em seguida seu espírito e seu julgamento e, finalmente, unindo o uso dos membros 

ao de suas faculdades; far-se-á um ser que age e pensa. ―Só nos resta, para completar o 

homem, fazer dele um ser amante e sensível, isto é, aperfeiçoar-lhe a razão pelo sentimento‖ 

(ROUSSEAU, 1995, p. 224-225). Assim, conclui que Emílio, que tinha, no início, apenas 

sensações,agora tem ideias, sentia e agora julga. ―O modo de formar as ideias é que dá um 

caráter ao espírito humano.‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 225). A ―verdadeira filosofia ensinava a 

modéstia. Demonstrava que nada podemos saber além do que nos vem da sensação e da 

reflexão‖ (DARNTON, 1986, p. 253). 

Condorcet, além de filósofo um homem político ao tratar da natureza e objeto da 

instrução pública, discorre sobre a instrução pública que a sociedade deve ao povo. 

Especificamente, a sociedade deve igualmente uma instrução pública relativa às diversas 

profissões, os novos tempos exigiam isso. E nisso não cabiam as opiniões religiosas, não 

havia razão para quepertencessem a instrução comum. Quanto ao ensino em geral, Condorcet 

defende que cada professor tenha condições de dar a totalidade do curso. E quanto à 

geometria, os exercícios práticos e o trabalho com figuras se utilizando da régua e do 

compasso, à mão livre.E assim como Lacroix optava pelo método daanálise. 

Para Diderot, o progresso de uma nação só viria quando o Estado proporcionasse a 

instrução a todas as classes sociais (GOMES, 2008). Acreditando nas disposições naturais do 

indivíduo, tendo todos capacidade de aprender ―as noções matemáticas básicas, que são as 

necessárias para que o cidadão comum exerça seus direitos e deveres em uma sociedade 

democrática‖ (GOMES, 2008, p. 86). Para ele, o domínio da matemática ―é importante na 

formação do espírito do homem‖ (GOMES, 2008, p. 101).A matemática adequada para 

modelar o espírito na direção do saber, do bem e da verdade, tem potencialidade formativa 

evidenciada na geometria, que possibilita tornar inteligível a sensação (GOMES, 2008). Além 

disso, ―o ensino da Geometria é recomendado especificamente no combate à ignorância e à 
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superstição‖ (GOMES, 2008, p. 70).Acreditando que os conhecimentos resultam da 

experiência dos sentidos, critica a apresentação de Euclides, considerando não existir na 

natureza superfície sem profundidade, linha sem largura, muito menos ponto sem 

dimensão.Para Diderot dentre os sentidos, o tato é o mais bem qualificado (GOMES, 2008).  

Crítico da instrução dos jesuítas, d‘Alembert defende as ciências como prioridade na 

instrução, acreditando na existência de ―uma ligação entre todos os objetos de nossos 

conhecimentos‖ (GOMES, 2008, p. 106). É possível, ―instruir o espírito mais limitado em 

qualquer ciência, desde que ela tenha suas proposições reduzidas a noções simples e dispostas 

entre si de modo encadeado‖ (GOMES, 2008, p. 154). Considerando ―a desigualdade natural 

entre as faculdades mentais dos indivíduos‖ (GOMES, 2008, p. 154), para que o 

conhecimento esteja ao alcance de todos, o método a ser seguido para a apresentação de uma 

ciência é a ―disposição de suas verdades fundamentada na dedução lógica‖ (GOMES, 2008, p. 

128). Os livros didáticos são vistos como ―instrumentos metodológicos básicos para a 

educação matemática na concepção iluminista‖ (GOMES, 2008, p. 142). D‘Alembert acredita 

nas ideias como resultado das sensações. ―A Geometria deve partir dos fatos relacionados às 

propriedades sensíveis da extensão‖ (GOMES, 2008, p. 109).Destaca a importância da clareza 

e da precisão na linguagem empregada, as ideias dispostas na ordem mais natural. Basta que 

sejam demonstradas as proposições principais, a partir das quais as decorrentes podem ser 

apresentadas (GOMES, 2008). 

 Condillac evidencia que as ideias básicas sobre os números são adquiridas pelas 

percepções dos sentidos, especialmente, destaca o tato, os sentidos auxiliados pela memória. 

Para Condillac o tato tem o papel de educador dos outros sentidos (GOMES, 2008, p. 199).A 

matemática é apropriada ao desenvolvimento do pensamento, uma vez que as matemáticas 

são a ciência na qual melhor se conhece a arte de conduzir a própria reflexão. (GOMES, 2008, 

p. 213). O método para adquirir conhecimentos é a análise, que ―pretende chegar às verdades 

a partir das propriedades observadas pela ação de nossos sentidos, seguindo a geração das 

ideias‖ (p. 194), o método analítico toma parte dos dados sensíveis e utiliza ―as operações da 

decomposição e composição das ideias para chegar à origem das coisas e mostrar a sua 

geração‖ (GOMES, 2008, p. 208). Trata-se do ―único bom método, que consiste em uma 

dupla operação‖ a decomposição e a recomposição (GOMES, 2008, p. 164). O ensino deve 

caminhar do sensível para o abstrato, a partir do uso dos sentidos logo a ideia da extensão e 

suas dimensões se apresenta, caminho oposto à abordagem euclidiana, os sentidos nos fazem 

caminhar do sólido ao ponto (GOMES, 2008).  
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No geral, nas ideias propostas por esses iluministas, as ciências são priorizadas no 

ensino, e, no que se refere às matemáticas, a geometria é colocada em lugar de destaque. No 

que se refere ao método de ensino, estedeve caminhar do sensível ao abstrato, a partir da 

decomposição do todo, as partes deverão ser estudadas, tendo sido analisadas, na sequência 

através da recomposição pela síntese as partes serão entendidas de modo encadeado. Ideias 

que podem ser percebidas também na proposta de Lacroix. 

A escolha desses pensadores em partir do sensível e, especialmente, a escolha do tato 

entre os cinco sentidos que se caracterizam como caminho para o desenvolvimento dos 

conhecimentos e, consequentemente, o desenvolvimento da razão a partir das sensações, 

presume que partindo do mundo sensível pode-se chegar ao mundo das ideias. 

Pudemos observar as nítidas influências iluministas na proposta de Lacroix para o 

ensino de geometria apresentadas no decorrer desse texto. Em síntese, vale ressaltarmos o 

destaque dado à geometria entre as matemáticas. Para o ensino, a escolha do método da 

análise para iniciar o estudo dos conceitos geométricos. Inicialmente percorrendo o caminho 

em busca do conhecimento geométrico pela análise, mas não excluindo a possibilidade de 

posteriormente desenvolvê-lo pela síntese, uma vez que, é do encontro dos dois métodos que 

se dá o conhecimento, tornando possível a ligação das ideias pela aproximação dos dois 

métodos.Caminhando do sensível ao abstrato e encontrando no caminho percorrido pela 

síntese o encadeamento das ideias. Para o estudo das figuras geométricas e de ângulos, por 

exemplo, a ênfase dada ao princípio da superposição e da observação ao invés de definições 

desnecessárias. A preferência em apresentar questões acessíveis a todos, como as que se 

relacionam com o traçado. Optando sempre por um exemplo bem escolhido. Na necessidade 

de definições, utilizar-se da linguagem clara e precisa. No geral, no ensino dos elementos de 

geometria, seguir a ordem que é, ao mesmo tempo, natural e rigorosa. 

Destacamos a importância dos dois tratados da educação anterior à revolução e que 

formaram fundamentalmente o ensino estabelecido no período pós-revolucionário, são eles,o 

Emílio e as Cinco memórias sobre a instrução pública. Enquanto, no primeiro, Rousseau 

discorre sobre o ensino particular, individual, que pode ser oferecido pelos pais, tendo como 

finalidade formar o homem, acima de tudo, desenvolvendo sua razão e inclusive sua 

sensibilidade a ponto de torna-lo pensante e fraterno; no segundo,Condorcet trata do ensino 

público, que devia ser oferecido pelo Estado a todos os homens, nesse a finalidade da 

instrução do indivíduo é formar o homem para que sejam livres e iguais. O indivíduo 

alcançaria o progresso e levaria a nação toda a progredir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo na medida em que se transforma e se desenvolve exige que os indivíduos o 

acompanhem, isso acontece desde as eras mais distantes apresentadas pela história. Para 

acompanharem tais mudanças os indivíduos contam com a educação, entendida no sentido 

mais geral,que permiteaos indivíduos não ficaratrás de sua época, moldando a forma de 

pensar, de perceber e de se inserir no mundo. 

De uma maneira ou de outra, particularmente, a geometria permeou a educação 

oferecida aos diferentes povos, posto que, desde muito antes do desenvolvimento da escrita a 

maneira como desenhavam nas cavernas e ossos, como fabricavam seus instrumentos de 

trabalho, parecem evidenciar um pensamento geométrico nesses primeiros povos. 

Atravessando os tempos, quando a educação ganha um sentido mais específico, na 

Antiguidade, percebemos a imponência do saber geométrico em ideias de pensadores, e a 

importância do método passa a evidenciar, em proposições de Sócrates, Platão e Aristóteles, 

indivíduos um tanto esclarecidos para seus dias. 

Embora durante o longo período medieval conhecimentos geométricos como tantos 

outros estiveram guardados sob o poder da Igreja, esse saber parece escorrer pelas paredes 

simétricas e plantas medidas das catedrais góticas da época.  A visão de mundo aceita por 

tanto tempo logo mudaria, bem como todo o cenário que envolvia as sociedades europeias, 

ganhava espaço a percepção de mundo geometrizado pelos modernos pensadores e para 

entendê-lo os indivíduos necessitavam de uma nova educação. 

Entram em cena as mentes iluminadas dos tempos modernos, especialmente, os 

Iluministas do século XVIII na França, para os quais a geometria ia além de um conhecimento 

que devesse ser adquirido, visto que, através de seu estudo em um método que partisse das 

sensações ao abstrato, chegasseao desenvolvimento da razão e, assim, formando o homem 

esclarecido que os novos tempos pediam. O indivíduo que analisa o todo, reflete sobre as 

partes que o compõem, julga suas particularidades, o modo encadeado com que se apresentam 

permite sua reconstrução e nesse processo desenvolve o pensamento. O estudo deve partir do 

todo e analisar as partes, a natureza é o todo, o analista é o homem.Nas ciências estão os 

tantos conhecimentos desenvolvidos pela interação entre um e outro. 

Observemos as ideias iluministas, só tem razão quem souber bem se utilizar de sua 

crítica, só critica quem aprendeu a comparar, só compara quem outrora analisou. 

Esse foi o legado deixado pelo século XVIII. 
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E se essas ideias podem com mérito ser caracterizadas como guia para uma revolução, 

é apropriado que Voltaire e Rousseau, tenham sido glorificados como grandshommes, e 

―reconhecidos como verdadeiros percursores da Revolução‖ (CHARTIER, 2009, p. 141). 

Afinal, ―se os franceses do final do século XVIII moldaram a Revolução foi porque haviam 

sido, por sua vez, moldados pelos livros‖ (CHARTIER, 2009, p. 115). Obras, escritos, a 

própria Encyclopédie, ―tinham como objetivo motivar a leitura entre os homens e conduzi-los 

ao abandono da ignorância intelectual‖ (ANDRADE, 2012, p. 126), dado que a difusão de 

conhecimentos e de técnicas acarretaria a libertação do homem, convergindo para sua 

felicidade (ANDRADE, 2012). 

Se há dúvida se foi o Iluminismo ou a Revolução que permitiu uma a outra, parece que 

dadas as mudanças alcançadas, pouco importa, as mudanças que alcançaram só foram 

possíveis estando lado a lado, nesse sentido, parece muito mais que caminharam de mãos 

dadas. Se as palavras dos iluministas que saíam textos afora influenciaram as pessoas que 

lutaram por mudanças na Revolução Francesa, ou foi o momento revolucionário que deu 

sentido ao Iluminismo não é o que mais importa. Parece muito mais que os dois se 

completaram. E um sem o outro não teria alcançado a dimensão que chegaram juntos. 

Mesmo antes do período revolucionário essas ideias já faziam os ares da sociedade, as 

discussões que se davam nos diversos âmbitos da sociedade buscavam fundamentação e eram 

disseminadas nos salões, nos cafés, nas lojas maçônicas que abriam espaço para que tais 

ideias fossem difundidas por toda sociedade. O incentivo à crítica exigia que as pessoas 

começassem a se utilizar de sua razão para bem fazê-la, assim aprendiam a pensar. Como bem 

disse Rousseau em seu Emílio, ―que mudem de maneira de pensar e terás forçosamente que 

mudar de maneira de agir.‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 66). Assim, ao que percebemos, a 

mentalidadedos indivíduos mudou e trouxe consigo novas atitudes. 

Certamente a Revolução não teria acontecido tal como foi, inesperada, sem um regente 

que a guiasse do início ao fim. Nas mãos dos burgueses não havia poder político, mas passava 

a economia, e se essa classe ascendera na estrutura social e tinha importância evidente no 

progresso do país, era justo que exigissem liberdade em suas transações, amparados pelos 

reformadores da Igreja e destinados ―a varrer com tudo que se interpusesse em seu caminho‖ 

(DARNTON, 1986, p. 146), assim fizeram ―liderando uma frente popular de camponeses e 

artesãos, na Revolução Francesa‖ (DARNTON, 1986, p. 145-146).Os camponeses que, por 

sua vez, compunham a maioria da população dessa época espalharam mais rapidamente as 

ações revolucionárias campo afora. Assim, percebemos que a Revolução alcançou tamanho 
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esplendor por efeito de sua coletividade, os pensadores trouxeram as ideias, os camponeses 

em número, a burguesia ansiosa por mudanças, a população como um todo despertada para 

viver e não apenas existir, pensar e não apenas aceitar. 

Cada acontecimento na política, cada ideia que se difundia nas classes da sociedade, 

não somente abria caminho, mas cooperava para a explosão que estava iminente, como de 

fato foi a Revolução Francesa, um acontecimento que pode ser percebido como efeito de 

causas que vinham passo a passo abrindo espaço para dúvidas, para reivindicações, uma 

sucessão de acontecimentos que iam sendo concebidos de acordo com o que o momento lhes 

propunha. Diferentemente de seus precedentes que vinham a conta-gotas, a revolução não foi 

mudando o cenário passo a passo, mas de um único empurrão derrubou e destruiu tudo que 

pedia reforma, sem avisos, invadiu gritando as novas ideias. 

 Para compreendermos a proposta de ensino de Geometria de Lacroix, precisamos 

percorrer os principais momentos históricos que culminaram na época em que Lacroix estava 

inserido, destacando nessa época as principais ideias e movimentações que se davam, 

discorremos especialmente sobre as ideias iluministas, as pessoas comuns que recebiam tais 

ideias e a Revolução Francesa que muito parece a junção das duas primeiras. Entendendo 

como a cultura das letras pode permear o pensamento das pessoas dos diferentes níveis da 

sociedade e fazê-los mudarem a política,torna-se evidentea relação que existe entre fatores 

sociopolíticos e o ensino. 

 Ao que percebemos, finalidade e método de ensino foi o que muito variou com o 

tempo, mesmo com resistência de alguns, a vontade e necessidade de mudança venceram. No 

entanto, apesar de alguns métodos se tornarem antiquados, vistos a uma nova pretendida 

finalidade, outros se sobressaíram pela grandeza e ainda com o passar dos anos não se 

tornaram obsoletos, pelo contrário, continuaram aplicáveis como sendo novos. É o caso da 

proposta de ensino de geometria de Lacroix. Desconhecemos método mais eficaz que 

iniciando pela análise e não desprezando o caminho pela síntese, pela qual possa ser 

construído o conhecimento geométrico. Percorrendo o caminho de sensação em sensação, 

como pensou Rousseau, para chegar ao conhecimento completo desenvolvendo o 

pensamento, comparando desenvolver a crítica e com o todo chegar à razão. A razão 

conduzirá o homem a progredir, o progresso dos homens leva ao progresso da nação. Para 

isso, a sociedade deve proporcionar uma instrução de qualidade ao povo, não só na época de 

Condorcet, mas sempre. O querer da sociedade e seus valores estão entranhados na política 
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adotada pelo Estado, o Estado que favorece o desenvolvimento dos indivíduos acabará por 

desenvolver a si.  

As influências iluministas na proposta de ensino de geometria de Lacroix iluminaram 

o século que foi cenário e ilumina até nossos dias a partir de cada autor que buscando 

compreender o presente, se debruça a ler o passado e propõe tudo de novo. 

 O século XVIII, com suas sangrentas lutas emudanças, serviu e continua servindo de 

referência para todos os séculos que o seguem.  

É sempre necessário explorar as ideias de iluministas e filósofos que tanto pensaram, 

tanto escreveram e fizeram para que as mudanças necessárias aos tempos fossem dadas. 

Revisitar nomes como o de Lacroix, além de oferecer o que fez por merecer traz aos dias 

atuais a iluminação que suas ideias têm. Afinal, ―sempre é possível fazer perguntas novas ao 

material antigo‖ (DARNTON, 1986, p. XIV). 

Ao procurarmos responder a questão que norteou essa pesquisa, acabamos por 

encontrar outras tantas questões relevantes. Especialmente, a proposta de ensino de Rousseau 

e a de Condorcet. Uma do início das luzes e outrado auge das luzes. Uma educação particular 

e a outra educação pública. Um filósofo que enaltece a virtude e outro que preza pela 

liberdade. Diferentes e tão complementares. Esse é um assunto que merece ser revisitado em 

outro momento. 

  



108 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Manoel de Campos. O pensamento simbólico e as origens do pensamento 

geométrico. In: O nascimento da Matemática – A Neurofisiologia e a pré-história da 

Matemática.São Paulo: Editora livraria da física, 2013. 296 p. 

ANDERY, Maria Amália. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva 

histórica.6.ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996. p. 436. 

ANDERY, Maria Amália Pie Abib; MICHELETTO, Nilza; SÉRIO, Tereza Maria de 

Azevedo Pires. O pensamento exige método, o conhecimento depende dele. In: ANDERY, 

Maria Amália...et al. Para Compreender a ciência: uma perspectiva histórica.6.ed. Rio de 

Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996a. 

ANDERY, Maria Amália Pie Abib; MICHELETTO, Nilza; SÉRIO,Tereza Maria de Azevedo 

Pires. O mundo exige uma nova racionalidade, rompe-se a unidade do saber. In: ANDERY, 

Maria Amália... et al. Para Compreender a ciência: uma perspectiva histórica.6.ed. Rio de 

Janeiro: Espaço e Tempo: São Paulo: EDUC, 1996b. 

ANDRADE, Mirian Maria. Ensaios sobre o ensino em geral e o de matemática em 

particular, de Lacroix: Análise de uma forma simbólica à luz do referencial 

metodológico da hermenêutica de profundidade.2012. 281 p. Tese de Doutorado. 

(Doutorado em Educação Matemática ) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas do 

Campus de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.Rio claro, 

SP, 2012.  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 

3.ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI Nelson. Toda a história. História Geral e História 

do Brasil. 8.ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

CHARTIER, Roger, 1945 – Origens culturais da Revolução Francesa. Tradução George 

Schlesinger. São Paulo: Editora UNESP, 2009.  

CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794. Cinco memórias 

sobre a instrução pública.Tradução e apresentação Maria das Graças de Souza. São Paulo: 

Editora UNESP, 2008. 

COSTA, Cristiano Othon de Amorim. Perspectiva: A História da Ciência e da Arte na 

Educação Matemática.In: 1º SEMINÁRIO PAULISTA DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO 



109 
 

MATEMÁTICA.2005, São Paulo, SP. Anais [do] SPHEM: Seminário Paulista de História 

e Educação Matemática. São Paulo:IME-USP, 2005. 747p. 

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos, e outros episódios da história cultural 

francesa. Tradução de Sonia Coutinho. - Rio de Janeiro: Graal, 1986. 2ª edição. 

EVES, Howard. Introdução à história da matemática. Tradução deHygino H. Domingues. 

3.ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002. 

GARNICA, Antonio Vicente Marafioti; GOMES, Maria Laura Magalhães; ANDRADE, 

Mirian Maria. Lacroix, a instrução pública e o ensino de matemática na França oitocentista: 

notas sobre o Ensaios sobre o ensino em geral e o de matemática em particular. In: 

GARNICA, Antonio Vicente Marafioti.SALANDIM, Maria Ednéia Martins. (Orgs.) Livros, 

leis, leituras e leitores: exercícios de interpretação para a história da educação 

matemática. 1.ed. Curitiba: Appris, 2014. 297p. 

GOMES, Maria Laura Magalhães. Quatro visões iluministas sobre a educação 

matemática: Diderot, D'Alembert, Condillac e Condorcet. Campinas, SP: Editora da 

UNICAMP, 2008. 

GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

HOBSBAWM, Eric J. A Era das revoluções: Europa 1789-1848, Tradução de Maria Tereza 

Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

LACROIX, Sylvestre-François, 1765-1843. Ensaios sobre o ensino em geral e o de 

Matemática em particular Tradução Karina Rodrigues.1.ed. São Paulo: Editora Unesp, 

2013. 

LAURO, Maira Mendias. A perspectiva de Clairaut para o ensino de geometria no século 

XVIII. In: 1º SEMINÁRIO PAULISTA DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 

2005, São Paulo, SP. Anais [do] SPHEM: Seminário Paulista de História e Educação 

Matemática. São Paulo:IME-USP, 2005. 747p. 

MENEGHETTI, Renata Cristina Geromel. Constituição do saber matemático: reflexões 

filosóficas e históricas. Londrina: EDUEL, 2010. 

ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. 1934. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778. Emílio; ou, Da educação.Tradução de Sérgio 

Milliet. 3.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 592p. 

SCHUBRING, Gert. Análise histórica de livros de matemática: notas de aula.Tradução de 

Maria Laura Magalhães Gomes. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 



110 
 

SCHUBRING, Gert. Conferência Plenária: A história da profissão de professor de 

matemática.In: 1º SEMINÁRIO PAULISTA DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA. 2005, São Paulo, SP. Anais [do] SPHEM: Seminário Paulista de 

História e Educação Matemática. São Paulo:IME-USP, 2005. 


