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ARGUMENTO CLASSICO DE UMA
FILOSOFIA DA MATEMATICA A
PARTIR DOS MODELOS GEOMETRICOS

o

A utor pergunta se hd um confronto entre a Filosofia e a Matemdtica, ou se e mais racional falar em
Filosofia da Matemdtica, jd que, desde a Antiguidade
a maioria dos filosofos tambem foram matemdticos, e
as verdadeiros matemdticos sempre foram de alguma
forma filosofos. 0 A. se decide por uma Filosofia da
M atemdtica, mostrando como a Filosofia e a M atemdtica sempre andaram de maos dadas no processo do
crescimento da racionalidade na civiliza~ao humana. A
Filosofia e a M atemdtica dao consisiencia as outras ciencias, possibilitando a compreensao do mundo como
um todo e a medi~ao de todo 0 mundo material geometricamente.
Existe uma hist6rica controversia de intelectuais a respeito da origem das ciencias, especificamente a que poderia ter surl:;ido em primeiro lugar. Esses confront os te6ricos
ocorrem especialmente entre a Hist6ria da Filosofia e a Hist6ria da Matematica.
Diversos pesquisadores dessas areas asseguram-nos que
a Hist6ria da Matematica come<;ouno Oriente, certamente
no segundo mil~ilio a.C., atribuindo-se aos babilonios as primeiras contribui<;oes no campo da Aritmetica e da Algebra.
Os hindus, os chineses e os egipcios, tambem contemporaneos dos babilonios, podem ser identificados como os pre cur• Washington Luiz Martins da Silva
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sores da Matematica. Porem, tais civiliza~oes assemelharamse no estudo dessa ciencia, desenvolvendo uma mat~matica
fundamentalmente empirica, onde os calculos eram formalmente direcionados para 0 uso na agricultura e na estetica
arqui tetonica.
De certa forma, sendo 0 senti do formal da Filosofia u~a
ciencia indagadora das ultimas causas, propondo, no sentldo
mais ortodoxo da palavra, dar respostas sobre a origem e 0
destino do homem, ela levanta a hip6tese de que qualquer
questionamento matematico foi anteriormente filos6fico.
Se deum lado a Matematica, naquele periodo, era puramente empirica, do outro lado a Filosofia, tambem originaria
do Oriente, confundia-se com religiao.
Surge assim a pergunta, com base na estrutura genea16gica das ciencias: Filosofia e Matematica ou Filosofia-Matematica?
A matem~tica e uma ciencia racional tal como e a Filosofia alem de ser essencialmente ideia, usando como pontos
basi~os a 16gica, advinda de Euclides, e a ~ntui<;aoPlat?~ica,
atingindo, por conseguinte, uma harmoma na sua anahse e
constru<;ao, caracterizando, sobremodo, generalidade e particularidade.
Como ciencia de investiga<;ao, a Filosofia participa de
um processo cientifico lento, considerando sua propriedade
de assumir um comportamento indagador, nao possuindo
os preceitos de avan<;ar tal como as demais ciencias, especialmente definidas como exatas, as quais, pelas suas naturezas, prometem um imediato retorno de seus resultados
a sociedade.
No intuito de fazer minimizar tais controversias de raizes, podemos pressupor uma jun~ao epistemo16gica das duas

ciencias em tela, fundamentando uma Filosofia Matematiea,
a qual pode ser norneadamente cronometrizada a partir da
epoca helenistica quando Thales de Mileto e seu discipulo
Anaximandro, no seculo VI a.C., fundaram a Escola Jonica,
come~ando a fazer uso do pensamento nas investiga~Oes cientificas, desenvolvendo 0 primeiro periodo naturalist a, reconhecendo como 0 elemento origin8.rio de todas as coisas 0
APEIRON indefinido e continuo.
Esse perpetuo movimento serviu como fundamento basico para que no seculo V a.C. Pitagoras defendesse a tese de
que a essencia, 0 principio primordial da realidade, fosse represent ado pelo numero e pelas rela~Oesmatematicas. Pitagoras, como discipulo de Thales e fundador da Escola Italica,
deu impulso a uma Filosofia Matematica,tentando explicar
a multiplicidade e 0 vir-a-ser pelos numeros pares e impares,
como se fosse uma permanente luta dos opostos a justificativa harmonica da materia e do espirito.
A descoberta, por Pitagoras, dos numeros incomensuraveis, foi marco necessario na hist6ria da humanidade para
o reconhecimento de urn novo grupo de numeros no universo
matematico, ou seja, os numeros irracionais. Neste mesmo
periodo, os gregos Eud6xio de Cnido e Zenao de Eleia ja
come~avam a desenvolver urn racioncinio intuitivo no c8.lculo
Infinitesimal, pressentindo a resolu~ao de Equa~Oes polinomiais de terceiro e quarto graus.
Os numeros pitag6ricos serviram tambem para que Pierre de Fermat, em pleno Renascimento frances, desenvolvesse
uma teoria dos numeros, a exemplo da sucessao dos numeros
primos, a qual serviu por muito tempo como referencial de
estudo para Karl Friederich Gauss e 0 encic10pedista Euler.
Mas, a fundamenta~ao basica que eSl.aoeleceu, no decur so da Hist6ria, uma Filosofia Matematica somente veio
surgir, numa fei~ao nitidamente idealist a, atraves de Platao

imaginando numeros ideais que se encontravam alem dos
numeros. 0 idealismo platonico fez surgir a primeira geometria puramente racional atraves de Euclides, quando fez
publicar no seculo III a.C. 0 tratado de Matematica, composto por treze volumes, intitulado "STOIKEIA" (Elementos).
Nesse periodo sistematico grego, a Geometria Euclideana distanciou-se das geometrias ortodoxas, principalmente
por estas fundamentarem, basicamente, aspectos praticos e
utilitaristas, relacionando-se com areas e volume sem atingir
qualquer tipo de ordena~ao 16gica e demonstrativa.
Ao contrario, "Os Elementos" de Euclides comportavam
uma profunda analise sobre Axiomas ou Postulados, separando 0 conjunto das proposi~Oes nao-provadas das susceptiveis de prova (teoremas). Essa analise euc1ideana deu lugar
para que no seculo XVIII Kant desenvolvesse sua teoria axiomatica do "a priori".
Com a Geometria Euclideana obtivemos os primeiros
presupostos de uma teoria de modelos, onde urn modelo
se encerra c?mo uma estrutura de teorias de interpreta~ao
legitima compost a por senten~as validas. Urn modelo evidencia, consequentemente, a caracteristica programada, sistematica, metOdica, organica e generica das ciencias que, por
sua vez, se consolidam na certeza das leis demonstradas.
Em termos de 16gica simb6lica, poderiamos assim explicar: Dado urn conjunto A de Senten~as de linguagem formalizada e urn Sistema S. S'sera urn modelo de A se qualquer
senten~a de A for verdadeira em S.

o Sistema

da Geometria Euclideana fundamenta-se, basicamente, em seu conjunto de senten~as identificadas como
postulados, estabelecendo os termos basicos nao definidos,
ou sejam, 0 ponto, a reta e 0 plano.

No Racionalismo cartesiano, 0 seu metodo de Geometria
se identifica como um prologamento da Geometria de Euclides, fazendo obedecer aos seus cinco postulados at raves de
um modelo em que as grandezas de figuras S80transformadas
em equa~Oes algebricas. A~ora, dois grandes segmentos da
matematica, ou sejam, a Algebra e a An8.1isetornaram-se
subsldios a Geometria.
Se por um lado Descartes introduziu um Sistema de
Eixos denominados de Coordenadas Cartesianas (abscissa
e ordenada), levando implicitamente a no~80 de dimens80,
ordem e numero, podemos reconhecer que a Geometria permitiu exprimir uma nova linguagem dos fenomenos materiais
conjuntamente com os progressos da Algebra e da An8.1ise,
e com 0 desenvolvimento da Cibernetica, chegando ao apice
com a Teoria da Relatividade de Einstein quase dois seculos
depois.
Nessa perspectiva podemos, sem duvida alguma, entender a afirma~ao de Pitagoras de que "tudo sao numeros",
numa diversidade fundamental entre 0 comprimento, tempo
e mass a com a Lei da Relatividade, dando a Energia do Universo como constante, como se fosse uma grande Geometria.
Com a Geometria AnaHtica, encerra-se a fase da Geometria Grega. Se na Fi1oso~a do Empirismo, no tocante
as grandes descobertas cientfficas e a instala~ao da QUlmica
como Ciencia, 0 modelo atribuldo aos fenomenos naturais estariam reservados a conserva~80 da Materia e das Massas por
Lavoisier e Proust, varias decadas depois, a Teoria da Relatividade atribula a humanidade 0 modelo da Conserva~80
da Energia.
A verdade e que Rene Descartes defendeu sua Geometria como sendo um grande modelo encaminhado para um
discurso logico, introduzindo a ideia de deduzir as solu~Oes
da propria suposi~80 do problema resolvido, como se pre-

tendesse submeter todo conhecimento a uma compara~80 de
grandezas.

o

Racionalismo Cartesiano nao e propriamente uma
filosofia, mas um sistema de ideias de tal modo relacionadas
que atinge um fim ordenado. Estas ideias, afirma Paul Valery, "ja estao, sem duvida, impHcitas na geometria pura, onde
e precise supor, para se estabelecer que os solidos nao se
alteram nos seus deslocamentos. Pode-se dizer que, a partir de Descartes, nao se fez outra coisa senao mudar 0 que
e imutavel". A exemplo da conserva~ao da quantidade de
movimento, conserva~ao da for~a viva, conserva~ao da massa
e da conserva~ao da energia.

o "COGITO ERGO SUM", que muitos veem como um
postulado do Sistema Cartesiano e outros entendem como
um puro silogismo, nada mais e do que uma rela<;ao de
verdades onde 0 "Ver" nao tem mais sentido, considerando
que os fenomenos poderao ser percebidos diferentemente por
uma ou outra parte. Do mesmo modo como se pode ver uma
figura geometrica em sua imagem real ou ve-Ia atraves de
pares ordenados de numeros.
Essa dicotomia entre 0 Ver e 0 Ser, do "penso, logo existo" ficou mais acentuada no fim do seculo XVIII, quando
o frances Gaspard Monge instalou a GeorI!etria Descritiva,
tendo por fim a representa~ao num plano, das figuras do
espa~o, de tal maneira que, nesse plano, se pudessem resolver todos os problemas relativos a essas figuras, fazendo
obedecer ao modelo da Geometria Euclideana.
Em suma, Euclides trabalhou com 0 ponto, a reta e 0
plano. Descartes com 0 ponto e a reta num Sistema de Eixos
em um plano, criando os pares ordenados. Monge trabalhou
com 0 ponto, a reta e dois pIanos perpendiculares projetados
num terceiro plano.

Os Modelos Ge_ometricos a partir de Gaspard Monge
somente surgiram em consequencia do 5Q postula.do de Euelides, 0 que permitiu duas novas alternativas l6gico-matematicas, nomeadamente as Geometrias nao-Euelideanas,
atraves de Nicolai Ivanovich Lobatchewski e Riemann.
"Os Elementos" de Euelides propoe que deva existir
uma rela~ao entre uma grandeza que pode exceder-se mutuamente por multiplica~ao. Numa perspectiva axiomatica,
podemos verificar que est a senten~a identifica-se com 0 postulado de Arquimedes assim definido: "Dados dois segmentos, existe urn multiplo do menor, que excede 0 maior".
Esta varia<;ao de grandezas nos garante a existencia de
Geometrias n8.o euclideanas e nao-arquimedeanas, levando a
Filosofia Matematica a conquista de novos espa~os.
Na Geometria Euclideana, 0 teorema de Thales nos
mostra que a soma dos Angulos internos de qualquer trinngu10 e sempre igual a 180 graus. Esse teorema e completamente
obedecido pela Geometria AnaHtica de Rene Descartes e pela
Geometria Descritiva de Gaspard Monge, considerando que
os tres modelos geometricos reduziam-se ao estudo das figuras em urn unico plano.
Na Geometria Lobatchewskiana, os angulos internos de
urn triangulo tern sua soma inferior a 180 graus. 0 modelo
geometrico por ele utilizado era 0 concavo e nao 0 plano.
Na Geometria Riemaneana, a soma dos Angulos internos de urn triangulo e maior do que 180 graus. Conseguentemente, seu modelo geometrico empregado foi 0 convexo.
No inicio do seculo XIX, todos acreditavam que a unicidade das paralelas era simplesmente urn fato, tanto na geometria como na Fisica. Lobatchewsky, na Russia, levou a
urn novo tipo de Geometria que matematicamente era tao

boa quanto a conhecida Geometria de Euelides, provando
que, por urn ponto externo a uma reta dada, passa mais de
uma paralela. Essa nova geometria veio a ser de grande utilidade a. Ffsica, a partir da Teoria da Relatividade de Einstein
e com 0 advento da era Atomica.
Saccheri, na primeira metade do seculo XVIII, fundamentou a questao de que 0 5Q postulado de Euclides era
uma proposi~ao da Geometria e nao da 16gica, e em 1854,
na Alemanha, Riemann surge com uma outra geometria naoeuelideana, estabelecendo que por urn ponto dado fora de
uma reta dada, nao se pode tra~ar nenhuma paralela.
Dentro das considera~Oes feitas, podemos coneluir que
todas as geometrias sao corretas, valendo ressaltar que e a
grand~ caracterlstica de uma ciencia racional seu elevado
grat:l 4e abstra<;ao propondo a natureza humana para pensar
ilimitadamente.
A Hist6ria da Filosofia demonstra a existencia de urn
variado numero de correntes filos6flcas cujas pretensoes baseiam-se em urn determinado sistema de urn saber sobre 0
destino do mundo, do homem e 0 sentido de sua vida. Por
conseguinte, cad a corrente filos6fica baseia-se numa dada reflexao intuitiva ou pragmatica examinando a realidade por
inteiro. A Filosofia, entendida como 0 conjunto global dessas
correntes filos6ficas, identifica-se como 0 grande sistema universal do saber.
Por sua vez, a Matematica examina apenas uma parte
da realidade onde cada moaelo, nascido da Razao humana,
serve de caminho demonstrativo para a interpreta<;ao da re8.lidade.
Mas, as correntes filos6ficas e os modelos matematicos
que compoem seus respectivos sistemas, podem conduzir a
urn determinado ceticismo entre si, visto que, para cada urn

compreende uma determinada interpreta~ao: Se de um lado
a verdade matematica se caracteriza pela sua exatidao e pelo
rigor de suas previsoes, do outro lado a verdade filos6fica ultrapassa a verdade matematica, colocando-se numa perspectiva de uma ciencia em que se busca uma etica hum ana.
Se no modelo do Racionalismo Cartesiano foi considerado 0 universo como uma grande Geometria, no Relativismo
Einsteineano foi considerado 0 universo como a concentra~ao
de toda Energia'. Nao obstante, a Filosofia Pragmatica, por
exemplo, ja atribuia em seu modelo 0 universo como uma
grande experiencia, obedecendo, por sua vez, as suas raizes
empiristas. Finalmente, na Algebra Linear identificamos um
Corpo Numerico como um modelo de numeros complexos,
fechado em rela~ao as quatro opera~oes.
Poderiarnos entao separar 0 Universo Matematico do
Universo Filos6fico? Como justificariamos a questao dos
modelos de um Universo como verdade te6rica do outro Universo?
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necessarla, pois, uma adyertencia contra qualquer
tipo de equivoco que possa incidir nas concep~oes de heterogeneidade de modelo para as ciencias, valendo ressaltar que
o pressuposto de uma classifica~ao formal das ciencias possui sua relevancia apenas nos, aspectos metodol6gicos para
uma pesquisa cientifica delirnitada, nao devendo, por conseguinte, ser pretendido um entendimento de suas areas de
concentra~ao e abrangencias numa perspectiva purarnente
Racional, mas necessariamente l6gica.
Neste sentido, podemos considerar que as concep~oes
isoladas das ciencias recaindo, por conseguinte, em um sentido dogmatico ou ate mesmo est6ico faz urgir a necessidade
de refletir as origens das duas ciencias em tela a partir de
urna filosofia Maternatica, haja vista que seus estabelecirn~ntos como ciencias sornente iniciararn a partir da criaC;aodas

Geometrias as quais pretenderam, atraves do Racionalismo,
estabelecer modelos que possibilitassem a consistencia de novas ciencias.

