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Resumo: O artigo traz relatos da experiência de uma aluna do curso de licenciatura em matemática da

Universidade Federal de Sergipe (UFS) participante do projeto de extensão intitulado “A evolução da contagem e

a abordagem da história da matemática na educação básica”. Diante da histórica rejeição da disciplina

matemática pelos alunos, por se depararem com uma matemática descontextualizada e voltada para

memorização, educadores matemáticos buscando mudanças, principalmente, de cunho metodológico com o

intuito de contextualizar e dar sentido aos conceitos, trazemcomo tendência metodológica: a História da

Matemática. Este Projeto objetivou socializar conhecimentos sobre tópicos de história da matemática e conhecer

o que, ou se, está sendo feito em escolas públicas de educação básica algo voltado à utilização desta. Palavras

chaves: Tendências metodológicas; história da matemática; projeto de extensão. Summary: The article brings

reports the experience of a degree course the student in mathematics at the Federal University of Sergipe ( UFS )

extension project participant entitled "Evolution of the count and the history of mathematics approach in basic

education ." Given the historical rejection of mathematical discipline by students , for they meet with a

decontextualized mathematics and focused on memorization, math educators seeking changes mainly

methodological nature in order to contextualize and give meaning to the concepts , bring as a methodological

trend: History Mathematics . This project aimed to socialize knowledge of mathematics history topics and learn

what , or is being done in public schools of basic education something back to the use of this . Key words :

methodological trends; history of mathematics ; extension project.

1. Introdução Durante muitos anos, a disciplina matemática foi considerada de caráter expositivo e de
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memorização, sendo esta muitas vezes julgada como descontextualizada, com conceitos, fórmulas e

algoritmos distantes das situações reais / cotidianas. Por tais motivos, a disciplina vem sofrendo uma

histórica e crescente rejeição. Reis defende que a matemática “por ser tão rígida provoca certo medo aos

alunos que a acham difícil criando assim uma relação áspera, às vezes até traumática que pode culminar em

dificuldade, falta de interesse e rejeição.”. Além deste posicionamento do aluno diante do processo de

aprendizagem, é perceptível o papel que este assume na sala de aula de matemática, atuando como um

agente passivo, que não tem espaço para expor sua criatividade, apenas deve ocupar o papel de repetidor e

memorizador dos conteúdos que o professor julga como importante para sua futura utilização. E deste modo,

o professor atua como o agente ativo e único responsável pela aprendizagem do seu aluno. Tomando uma

visão sobre a disciplina como algo cada vez mais inacessível e sem aplicação, o aluno acaba não

desenvolvendo sua reflexão e autoconfiança diante do saber matemático.

(...) O aluno, acreditando e supervalorizando o poder da matemática formal perde

qualquer autoconfiança em sua intuição matemática, perdendo, dia a dia, seu "bom-senso"

matemático. Além de acreditarem que a solução de um problema encontrada

matematicamente não estará, necessariamente, relacionada com a solução do mesmo

problema numa situação real. (...) (D’Ambrósio, 1989, p.15) Diante desse preocupante

contexto, educadores matemáticos nos últimos anos vêm realizando pesquisas visando o

desenvolvimento e implantação de mudanças curriculares. Estas pesquisas, por sua vez,

tratam de tendências metodológicas, tomando-as como um caminho para que tais

mudanças sejam concretizadas. Pensando nessa proposta de inserir linhas metodológicas

que tornem o aluno capaz de ser um agente ativo no processo de construção do seu

conhecimento, foram desenvolvidas tendências, entre as quais: resolução de problemas,

modelagem matemática, etnomatemática, história da matemática, jogos matemáticos,

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) e materiais manipuláveis. Visando esta

modificação, aos poucos os livros didáticos e alguns profissionais de educação inseriram

metodologias em suas práticas pedagógicas, colocando o educando como centro no

processo de ensino-aprendizagem e promovendo uma maior contextualização dos

conteúdos trabalhados em sala de aula. Uma das perspectivas metodológicas que vem

ganhando destaque e tendo amplas discussões mundialmente é a História da Matemática.

A história da matemática tem servido para alguns pesquisadores como motivação para o

trabalho com o desenvolvimento de diversos conceitos matemáticos. Esta linha de trabalho

parte do princípio de que o estudo da construção histórica do conhecimento matemático

leva a uma maior compreensão da evolução do conceito, enfatizando as dificuldades

epistemológicas inerentes ao conceito que está sendo trabalhado. Essas dificuldades

históricas têm se revelado as mesmas muitas vezes apresentadas pelos alunos no
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processo de aprendizagem. (D’ AMBRÓSIO, 1989, p. 04) A História da Matemática, por sua

vez, é entendida por educadores matemáticos como um meio para contextualizar os

conceitos estudados e de tal modo compreendê-los, uma vez que os conteúdos

matemáticos partiram muitas vezes de uma situação problema da realidade e/ou da

curiosidade ou necessidade de descobrir um determinado padrão.

A História da Matemática permite a contextualização do saber, mostrando que seus

conceitos e algoritmos aparecem numa época histórica, dentro de um contexto social e

político. Nesse sentido, a Matemática passa a ser entendida pelo educando, como um

saber que tem significado, construído pelo homem para auxiliá-lo em sua prática.

(SIQUEIRA, 2007, p. 26) No entanto esta tendência não foi aceita de forma unânime pelos

profissionais da área e até a atualidade são percebidas objeções em relação ao seu uso.

Segundo Chaquiam, é muito comum ouvir de alunos e professores que a História da

Matemática pouco contribui para a compreensão da própria Matemática, de um modo

geral, é um desperdício de tempo e esforço. Diante dessa conjectura o projeto intitulado “A

evolução da contagem e a abordagem da matemática na educação básica” além do

processo de socialização, através das oficinas ofertadas aos alunos da educação básica,

buscou identificar a presença da tendência história da matemática, em escolas públicas

que ofertassem turmas de ensino médio e fundamental a partir do sexto ano, bem como a

identificação da mesma entre indivíduos que atualmente não se encontram na educação

básica, tendo como público alvo para a pesquisa, alunos e funcionários da Universidade

Federal de Sergipe (UFS). O projeto contemplou um bolsista, que juntamente com a

coordenadora eram responsáveis por sua execução. Para a socialização dos conhecimentos

foram realizadas oficinas, ofertadas aos alunos da educação básica, em que estas se

voltaram para a evolução da contagem, mais precisamente a pré-história numérica;

Quanto à pesquisa, buscamos identificar a presença ou não desta tendência metodológica

durante a formação do público pesquisado, bem como, dos alunos partícipes das oficinas.

No decorrer do texto, serão relatadas as ações do projeto, seus principais resultados, parte

da experiência adquirida através do mesmo, assim como a importância deste em minha

formação. 2- A história da matemática: A história da matemática é iniciada nos

primórdios da humanidade através da necessidade humana de representar quantidades e

resolver problemas do seu cotidiano. Os primeiros registros desta ciência são encontrados

no Egito e Mesopotâmia, uma matemática basicamente empírica ou indutiva. Com o

desenvolvimento das civilizações, em que cada vez mais estas conquistavam riquezas,

territórios e povos, também é notório os avanços sócio – político- econômicos, e como

consequência havia a necessidade de cálculos para divisões territoriais, para o

planejamento das grandes construções, entre outras coisas. Surgia assim a necessidade do
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desenvolvimento da ciência abstrata, que viesse resolver questões, em sua maior parte, da

realidade dos novos povos.

O ensino sistematizado da matemática, provavelmente, surgiu na mesopotâmia(...), em

que por volta de 2500 a.C., surgiram os escribas que ganharam certa autonomia,

comprovada pelos seus trabalhos de álgebra relativamente abstratos(...). No Egito, a

estrutura da matemática não era muito distinta da mesopotâmia, (...) o pensamento inicial

egípcio também tinha como característica o utilitarismo, ou seja, não se preocupava com

generalização. (GOMES, 2005, p. 44 - 45) Uma das civilizações que contribuiu fortemente

para o desenvolvimento desta ciência é a civilização grega, nesta é observada uma

matemática abstrata, voltada a descrições da realidade e no que diz respeito à concepção

metodológica, esta é baseada além da oratória como nas civilizações egípcia e

mesopotâmica, a partir desta civilização é observado também o registro dos

conhecimentos que iriam sendo desenvolvidos. Outras duas civilizações que desenvolvem

uma matemática concebida como abstrata é a Índia e a Arábia. Estas diferem-se por uma

ser filosoficamente mística e voltada para a astronomia, desenvolvida através de

manuscritos irregulares, que misturavam trabalhos e a outra é influenciada pela

matemática dos povos Hindus, desenvolvida através de manuscritos que preserva a

aritmética Hindu e da Grécia. Na Europa a ciência é dividida em três concepções distintas:

A primeira enfatiza a Aritmética, no período que vai de 450 a 1120 d.C; a segunda

concepção, segundo Gomes (2005, p. 112) é “um período de transição onde a matemática

começou a se difundir através de trabalhos clássicos” e a terceira concepção de ensino

desta ciência no continente europeu,entre 1450 e 1700 d.C, é um ensino com interesses

humanísticos e de resgate da cultura grega com ênfase na formação integral do homem,

transmissão de conhecimento através de livros didáticos e a retomada das pesquisas em

matemática. A partir do século XVIII, a matemática é concebida como um ensino

mecanicista voltado para a resolução de problemas, de acordo com Gomes(2005, p. 112).

Voltando-se para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, quando esta atinge

proporção mundial, a partir do século XVIII, mais precisamente no século XIX é que o

ensino da mesma busca atingir os propósitos das escolas secundárias, em meio ao

contexto social dos avanços da era moderna em que as escolas da época estão inseridas.

Contudo, a formação de professores nas universidades era desassociada com o contexto

sócio- político-econômico da época. Fazendo com que o processo de ensino- aprendizagem

atingisse o método que atualmente gera grandes discussões por educadores matemáticos.

(...) ao iniciar sua carreira profissional, o professor não conseguia associar o conteúdo

aprendido na universidade com o ensinado na escola. Este fato resultou na aquiescência de
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um ensino tradicional, formal e desprendido das necessidades práticas e de exatidão no

manuseio da mesma, apresentando consequentemente um ensino insatisfatório. (...)

(GOMES, 2005, p. 57) Após esse processo de insatisfação, bem como, de alterações nesse

quadro com o movimento da escola nova, são iniciadas discussões voltadas para a

educação matemática, onde esta passa a ser valorizada. Tardiamente, no Brasil a história

da matemática é tomada como um método relevante para o processo de ensino. Esta por

sua vez era inicialmente tratada como um aspecto motivacional. Em que Gomes apud

Vianna (1998), aborda sobre este aspecto:

(...) A analise dos livros didáticos revelou-me que os livros didáticos da história da

matemática têm estado limitados às questões de motivação e/ou simples informações

adicionais raramente incorporando-se o conhecimento histórico na elaboração de novas

sequências ou estratégias didáticas (...) (VIANNA, 1998) Contudo, diante do resultado

obtido neste processo de ensino de uma matemática descontextualizada, em que para o

aluno a matemática é uma ciência criada por gênios ou descoberta em um processo

rápido, com fórmulas e algoritmos prontos. A História da matemática foi ganhando nos

últimos 20 anos maiores discussões e sendo tratada como um dos importantes métodos,

como afirma Vianna (1998, p.11):

[...] A História da Matemática quanto ao seu papel didático só tem ganho relevo bem

recentemente, há cerca de vinte anos. É claro que indicações relativas ao uso de História

da Matemática no ensino datam pelo menos do final do século passado (Poincaré, Klein

etc.), mas a preocupação sistemática é bem mais recente e vem ganhando cada vez mais

importância, como podemos observar pelo número crescente de Congressos, Seminários e

Encontros em nível mundial. [...] (VIANNA, 1998,P.11) Foi pensando nesta resistência por

parte dos alunos que o projeto “A evolução da contagem e a abordagem da história da

matemática na educação básica” foi elaborado, para que através deste fossem discutidos

tópicos inerentes à História da Matemática e houvesse uma maior identificação da

matemática, por meio desta tendência metodológica, com alunos da educação básica e o

público em geral. -O Projeto: O projeto “A evolução da contagem e a abordagem da

história da matemática na educação básica” buscando reconhecer a presença da tendência

história da matemática na educação básica e socializar conhecimentos a respeito da

história desta ciência foi elaborado em 2014 pela professora do Colégio de Aplicação- UFS

Silvânia da Silva Costa e submetido ao PIBIX 2015, integrando assim a discente em

matemática pela UFS Naiara Pinto dos Reis. Na tentativa de demonstrar ao público atingido

pelo projeto que a matemática está inserida num contexto histórico e social, bem como,

que ela não é uma disciplina difícil, criada por gênios e desassociada com a realidade e
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com as necessidades da população, foram pensadas ações para abordar tópicos de

matemática de uma forma mais dinâmica, com o auxílio desta metodologia. Este trabalho

buscou, inicialmente, identificar cronologicamente o surgimento dos primeiros números;

reconhecer no contexto social, diferentes significados e representações destes e

operações, compreendendo a função dos signos que representam os números nas relações

socioculturais; Após esse processo de anamnese, pesquisas, leituras e debates, entre os

alunos participantes do projeto, foram realizadas oficinas como socialização de nossos

temas de estudos e entrevistas na qual a bolsista Naiara, aluna do curso de licenciatura

plena em matemática, buscou identificar de que forma os alunos e funcionários da

Universidade Federal de Sergipe entrevistados tiveram (ou se tiveram) contato com a

história da matemática durante sua formação básica. Os trabalhos voltados para esse

projeto já vinham sendo realizados por alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação da

Universidade Federal de Sergipe, em que estes no decorrer do ano de 2014, participaram

de discussões e a coordenadora do projeto, orientando-os realizava um processo de

resgate de memória em relação ao tema, apresentando a primeira repercussão do trabalho

sobre a pré-história numérica e evolução da contagem na Feira Estadual de Ciência,

Tecnologias e Artes (CIENART). Devido sua repercussão e aceitação pelo público

contemplado o projeto continuou sendo executado e em 2015, fazendo parte do PIBIX

agregou não somente os alunos do Colégio de Aplicação, mas também um graduando do

curso de licenciatura plena em matemática sendo este, responsável, juntamente com a

coordenadora, pela execução dos trabalhos envolvidos, pesquisa e elaboração de oficinas e

coleta de dados através da entrevista. Pelo projeto foram promovidas três oficinas. Sendo

que estas tinham temas voltados para a pré-história numérica e o processo evolutivo da

representação de quantidades e da contagem, história dos instrumentos de contagem, que

apesar de muito utilizados e indispensáveis em meio aos cálculos cada vez mais extensos e

complexos, pouco são conhecido pelo aluno em relação à sua criação. 4- As oficinas: As

oficinas contemplaram alunos de escolas públicas do estado de Sergipe dos municípios de

São Cristóvão e Aracaju da educação básica. De forma ainda mais precisa, alunos do 6º

ano do CAIC – Ministro Geraldo Barreto Sobral e alunos do 7º ano do ensino fundamental e

da 2ª série do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe

(CODAP/UFS). Estas Trouxeram temas propostos pela coordenadora do projeto e pelo

bolsista do nível superior. Tais oficinas foram elaboradas pelo aluno de nível superior /

bolsista no decorrer da execução do projeto, após o período de pesquisa. Foram

executadas por todos os alunos envolvidos e contemplados pelo projeto. Neste processo de

socialização todos estavam envolvidos: licenciando, os alunos de ensino médio do CODAP e

a coordenadora. A seguir, apresentaremos sucintamente sobre cada oficina, sua execução,
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o processo de obtenção de resultados, os principais resultados alcançados, a discussão em

relação a estes e os dados quantitativos em relação à aceitação do público (alunos)

contemplados pelas oficinas. 4.1- Primeira oficina: “ A história dos números” A

primeira oficina intitulada “A história dos números” foi apresentada em uma escola pública

do município de Aracaju, aEscola Estadual CAIC Ministro Geraldo Barreto SobralEsta

obteve como público 32 alunos e a apresentação contou com a presença de quatro alunos

do CODAP, a bolsista PIBIX, discente do curso de licenciatura em matemática e a

coordenadora, professora do Colégio de Aplicação. No decorrer da oficina os alunos do 6º

ano que participavam da mesma respondiam questionamentos propostos que envolviam o

tema da oficina, questões sorteadas em que nestas os alunos representariam valores com

símbolos utilizados por civilizações diversas. Ao concluir a apresentação da oficina, foi

aplicado aos alunos partícipes desta, um questionário em que uma das perguntas, lhes

questionava se havia a utilização da história da matemática durante as aulas de

matemática e se eles haviam gostado da metodologia utilizada. 4.2- Segunda e a

terceira Oficina: “Instrumentos de contagem” A segunda oficina abordou sobre a

história dos “instrumentos de contagem”, esta foi apresentada no colégio público do

município de São Cristóvão, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe

(CODAP/UFS), em duas turmas da 2ª série do ensino médio. Nestas participaram 73

alunos, em que foi explicado sobre a história evolutiva dos instrumentos de contagem,

chamando a atenção dos alunos enquanto ouvintes para a duração desse processo de

construção do primeiro modelo até o modelo conhecido por eles, os povos e o contexto

histórico que estes estavam inseridos no decorrer desta confecção, a importância da

mesma para a garantia, até mesmo da sobrevivência e para finalizar a oficina, bem como,

levá-los à reflexão em relação à importância para a execução de cálculos, agilidade nos

mesmos e a descoberta de novos instrumentos, ao final da oficina a graduanda Glauciane

Alves, voluntária do projeto de extensão, aplicou um jogo elaborado pelo projeto de

iniciação à docência (PIBID) da Universidade Federal de Sergipe, intitulado “os quatros

quatro” em que o aluno deveria utilizar apenas a memória, as operações que eles

desejarem e obrigatoriamente os quatros números quatro como instrumento para formar

sequências numéricas indicadas. 5- Obtenção dos resultados: Com o intuito de

conhecer a existência (ou não) da aplicação da tendência metodológica história da

matemática entre alunos que já concluíram a educação básica, sendo que o público

pesquisado tinha entre 1 e 35 anos de conclusão, foram realizadas entrevistas; Buscamos

por meio destas apreender aspectos relativos à presença desta tendência na atualidade em

sala de aula; a aceitação dos alunos em relação á uma aula diferenciada e uma

matemática contextualizada; o quanto as pessoas conhecem sobre a história da
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matemática ou acreditam que conhecem e o que mais citam quando há afirmativa em

relação ao conhecimento. Ao final de cada oficina eram aplicados questionários que

visavam conhecer dois pontos abordados anteriormente: A presença desta tendência em

sala de aula na atualidade e a aceitação dos alunos em relação a uma aula diferenciada de

matemática e uma matemática contextualizada. Em relação à pesquisa realizada na UFS,

cujo público pesquisado foram alunos e funcionários desta instituição obtivemos os

seguintes dados: Perfil do público pesquisado na UFS:

Há quanto tempo concluiu a educação básica?

Anos de conclusão Quantidade de pessoas
01˾05 43 pessoas
05˾10 29 pessoas
10˾15 13 pessoas
15˾20 3 pessoas
20˾25 4 pessoas
25˾30 4 pessoas

30˾35 4 pessoas

Conhece algo sobre a história da matemática?
Sim 38%
Não 62%

Quanto à pesquisa realizada com alunos do 6º ano que participaram de uma das oficinas

do projeto acerca da aceitação da metodologia utilizada em tal ação e do que estes

conheciam sobre História da Matemática, temos:

• Perfil dos alunos da educação básica entrevistados:

Aceitação da metodologia
Sim 96%
Não 4%

Conhece algo sobre a história da matemática?
Sim 17%
Não 83%

6- Discussão dos resultados obtidos: Ao observar as tabelas expostas acima pode ser chamada a

atenção para alguns pontos importantes. É notável que a maior parte dos entrevistadosafirmaram não

conhecer sobre esta tendência. Esses dados nos levam a pensar que nos últimos 20 anos, mesmo diante da

relevância que a História da Matemática vem ganhando, pouco tem sido feito em relação à aplicação desta

tendência como método de ensino. Algo que também é notório entre as muitas observações que podem ser

feitas a partir das tabelas apresentadas é que entre o público entrevistado na UFS, a maior parcela concluiu

a educação básica entre 1 e 5 anos. E ao relacionar com os dados seguintes pode ser observado que a
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maior parte dos entrevistados afirmam não conhecer sobre a história da matemática, representando 62%

do público pesquisado, mostrando que apesar de já ser abordado, este método pouco é utilizado. Ainda em

relação ao público que já se encontra fora da educação básica, pôde ser notado que estes desconhecem a

“história da matemática” como metodologia, visto que 38% dos que afirmaram ter conhecimento apenas

citaram nomes de matemáticos, entre eles os mais citados foram Pitágoras e Bhaskara, e parte da história

dos númerosafirmando que esta era a história da matemática que era abordada em sala de aula e ao

questioná-los se conheciam afirmavam que sim e citavam nomes e informações acerca de sistemas de

numeração. Com relação ao público que ainda se encontra no processo de educação básica, observa-se que

comparado ao abordado anteriormente, estes não vêem de forma freqüente em sala de aula, contudo, o

grau de aceitação deste método de ensino foi muito satisfatório, representando 95,83% dos alunos

atingidos. 7- Considerações finais: Como consideração final vale ser ressaltada a importância dos

projetos para a formação do discente durante sua profissionalização para a área da educação. Pois estes

muito contribuem desde a aquisição de conhecimentos extracurriculares, estreitamento das relações entre

professor/orientador e aluno/orientando, entre futuro profissional da educação e educandos, para uma

breve tomada de consciência em relação à realidade da sala de aula. Salientamos também a importância

deste para a melhoria do licenciando com seu curso. A experiência deste projeto de extensão universitária

possibilitou abrir mais o leque de opção de metodologias, bem como aguçou o desejo de conhecer os

demais métodos de ensino. Pois, devido a uma histórica educação meramente tradicional, o licenciando

acaba fechando-se para conhecer novos caminhos didáticos, às vezes achando que são impossíveis de

serem aplicados e que não funcionarão quanto à aceitação do aluno. Deste modo, posso citar que tais

experiências são não só uma quebra de paradigmas, mas a extensão universitária leva o educando/ futuro

educador a deparar-se com realidades da sala de aula, a um maior contato com os alunos e seu papel de

educador. E referindo-se a este projeto, vale salientar a importância da continuidade deste trabalho para a

aquisição de novos dados, socialização deste método de ensino e reforço da necessidade das mudanças em

relação aos métodos de ensino.
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