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RESUMO O presente artigo surge do Projeto "A evolução da contagem e a abordagem de História

da Matemática na Educação Básica" que busca identificar, por meio de pesquisa realizada com

estudantes e profissionais da Universidade Federal de Sergipe - UFS, a abordagem da História da

Matemática na Educação Básica além de promover uma socialização de conhecimentos sobre a

evolução da contagem. As atividades realizadas neste projeto contemplaram questões inerentes ao

processo evolutivo da representação de quantidades e buscou-se fazer com que os discentes

envolvidos identificassem cronologicamente o surgimento dos primeiros números, reconhecendo

no contexto social diferentes significados e representações numéricas, compreendendo a relação

existente entre a evolução dos sistemas de numeração e a história da humanidade. Quanto à

pesquisa, conseguimos traçar um perfil sobre o público pesquisado no que se diz respeito ao

conhecimento sobre História da Matemática. ABSTRACT This article arises from the project "The

evolution of the count and history approach of Mathematics in Basic Education" which seeks to

identify, through survey of students and professionals from the Federal University of Sergipe -

UFS, the approach of the History of Mathematics at Basic education and promote socialization of

knowledge about the evolution of the count. The activities carried out in this project contemplated

issues inherent in the evolutionary process of the quantities of representation and sought to make

the students involved chronologically identify the emergence of the first numbers, recognizing the

social context different meanings and numerical representations, including the relationship

between the evolution numbering systems and the history of mankind. As for research, we have a

profile on the public researched in what concerns the knowledge of the history of mathematics.
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1. INTRODUÇÃO

As aulas de Matemática tiveram por muito tempo caráter expositivo e de memorização de fórmulas

e conceitos. A repetição do modelo apresentado pelo professor significava que o aluno tinha

compreendido o conteúdo exposto. Os alunos, nessa perspectiva, ocupam um papel passivo e

passam a acreditar que a aprendizagem da matemática se dá através do acúmulo de algoritmos e

formas de resolução de questões. Paulo Freire (1970) ressalta que o professor em sua prática

pedagógica muitas vezes não se preocupa em fazer com que o discente torne-se um agente ativo

em sua relação com o aprendizado, assim, o professor que deveria agir como orientador e

mediador do processo de ensino-aprendizagem torna-se apenas alguém que “deposita”

conhecimento num aluno receptivo, dócil.

Em virtude da histórica rejeição deste componente curricular é perceptível que tal disciplina foi

abordada, geralmente, desassociada da realidade e de forma com que não houvesse significação

dos conteúdos e conceitos apresentados. O discente, nesse contexto, não vivenciava situações de

investigação e descoberta.

A concepção de ensino de matemática mais tradicional privilegia a agregação de algoritmos e

modelos, em contrapartida, uma concepção de ensino de matemática mais inovadora valoriza a

criatividade, o espírito investigativo e os processos do raciocínio. Dentro dessa perspectiva a

Educação Matemática – EM [1] têm por finalidade desenvolver e implantar mudanças curriculares e

principalmente de cunho metodológico.

A Educação Matemática se estrutura em algumas tendências metodológicas, tais como: uso de

jogos, uso de material concreto, a etnomatemática, a resolução de problemas, a modelagem

matemática, uso de tecnologias, história da matemática e estudos psicológicos. Percebemos que é

de fundamental importância que os educadores matemáticos tenham um posicionamento

diferenciado frente às questões inerentes ao processo de ensino-aprendizagem-avaliação, pois o

estágio que caracteriza nossa sociedade requer muito mais

que uma escola tradicional que apenas repasse conhecimentos acadêmicos, mas sim um ambiente

de aprendizagem em que o discente possa desenvolver múltiplas habilidades e seja preparado para

ser um cidadão autônomo, crítico e apto a enfrentar os desafios da atualidade. Assim, cada vez

mais inserem-se metodologias diferenciadas nas práticas pedagógicas, colocando o educando

como centro do processo de ensino-aprendizagem.

De modo geral, essas novas didáticas propostas pela Educação Matemática enfatizam a

importância de considerar o educando como agente ativo da sua própria aprendizagem,

contrapondo-se à ideia que o professor é o único detentor do saber. As interações sociais também
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possuem papel importante, pois estas favorecem a construção de competências funcionais e

gerais, em detrimento aos saberes segmentados.

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Matemática é componente importante na

construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de

conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. A

Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do seu ensino deve ser meta

prioritária do trabalho docente. É nesse sentido que buscamos atuar de forma a contribuir com o

aperfeiçoamento do educando, buscando assim o desenvolvimento de habilidades e competências

indispensáveis à sociedade atual. Segundo um dos princípios que norteiam os PCNs:

A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à

apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou

acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e

acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos

estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem

em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. (Brasil, 1997, p.19)

Nesse sentido, devemos buscar possibilidades que configurem-se como caminhos para uma

abordagem que ressalte as inter-relações dos diversos conteúdos matemáticos em detrimento a

situações não integradas em uma práxis mais ampla. A História da Matemática, enquanto

tendência metodológica possui potencialidades para tais abordagens.

A História da Matemática tem como finalidade apresentar a matemática

situada temporal e espacialmente, associada com suas motivações e

precedentes históricos, ou seja, num contexto histórico-social. Esta

metodologia pode configurar-se também como meio para entendermos

nossa herança cultural através das relações da matemática com as outras

ciências. (COSTA, 2015, p.27)

Apesar de ser defendida para fins educativos há bastante tempo, esta metodologia vem

destacando-se no cenário internacional sendo bastante discutida há pouco tempo. Segundo Vianna

(1995, pag.32):

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
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observar pelo número crescente de Congressos, Seminários e Encontros em

nível mundial. (VIANNA, 1995, p.32).

A História da Matemática enquanto nova perspectiva metodológica pretende mostrar que o

processo de evolução e descobrimento matemático é algo inerente às diversas sociedades e ainda

está em desenvolvimento. Além disso, o intuito é tornar o processo de ensino-aprendizagem mais

proveitoso e significativo.

Os números estão sempre presentes em nosso cotidiano, no entanto poucos de nós já pararam

para se perguntar como foi o processo evolutivo dos sistemas de numeração até que chegássemos

ao estágio atual de nossa sociedade. Na escola, desde os primeiros anos de escolarização nos

apresentam signos que representam quantidades e aprendemos sem relacioná-los ao processo

histórico-social envolvido em seu desenvolvimento.

Partindo para os demais anos escolares vamos avançando no que diz respeito a conteúdos e

continuamos a não intersectar os conhecimentos de cada disciplina. Acabamos perdendo

excelentes oportunidades para abordagens interdisciplinares também, uma vez que a História da

matemática é repleta de nuances e suas descobertas e desenvolvimento possuem relação com as

sociedades das mais diversas épocas. É nesse sentido que buscamos apreender mais sobre como a

História da Matemática vem sendo abordada na Educação Básica. Além disso:

Ao perceber a matemática num contexto histórico e social estamos aos

poucos mudando a visão que muitos têmdesse componente curricular como

algo difícil, criado por gênios e desassociado com a realidade e com as

necessidades da população. Procura-se reconhecer a Matemática como uma

ciência que aos poucos foi desenvolvida pelos mais diferentes povos,

partindo muitas vezes da necessidade e curiosidade humana em retratar ou

compreender o mundo. (COSTA, 2015, p.26)

Diante do exposto buscamos fazer com que os educandos envolvidos no projeto conhecessem mais

sobre o processo pelo qual a humanidade passou até os dias atuais, no que se diz respeito ao

desenvolvimento da habilidade de contagem e representação de quantidades. Tivemos como

objetivos específicos: fazer com que o discente identifique cronologicamente o surgimento dos

primeiros números; Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos

números e operações; instigar o aluno à ação de pesquisa, leitura e debate; articular o

conhecimento matemático com outras áreas do saber; identificar de que forma os entrevistados

tiveram (ou se tiveram) contato com a História da Matemática, em especial à evolução da

contagem, além de socializar conhecimentos a respeito da evolução histórica da contagem e
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representação de quantidades.

2. METODOLOGIA

A disciplina Matemática é muitas vezes elencada como uma matéria difícil, desinteressante e sem

correlação com a realidade. A abordagem pedagógica de tal componente curricular contribui para

essa visão negativa e para essa histórica rejeição. Percebe-se que as aulas são conduzidas de

modo a não colocar-se o discente no centro do processo educativo. Além disso, não há uma

(res)significação dos conceitos de forma a relacionarem estes ao contexto sócio-histórico-cultural

de sua criação e desenvolvimento.

Apesar de estarem se inserindo metodologias que buscam atenuar tal realidade, muitas das

pessoas que cursaram ou cursam a Educação Básica ainda concebem a Matemática como uma

disciplina difícil, pois não tiveram a oportunidade de aprendê-la numa nova perspectiva.

Inicialmente o projeto “A evolução da contagem e a abordagem de História da Matemática na

Educação Básica” desenvolvido desde 2014 no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de

Sergipe (CODAP/UFS) foi divulgado entre os alunos deste estabelecimento de ensino agregando

discentes que se interessaram pela temática e constituímos um grupo de trabalho. Iniciaram-se

então reuniões na qual os discentes participantes desse Projeto de pesquisa e extensão foram

questionados a respeito dos algarismos que utilizamos na atualidade, do sistema de numeração

indo-arábico, bem como o processo evolutivo das formas de contagem e representações

numéricas. Buscou-se saber o que estes discentes já conheciam sobre a história dos números.

A partir de então foram disponibilizadas algumas bibliografias[1] para leituras, havendo encontros

periódicos para debates, esclarecimentos e diálogos acerca de temáticas inerentes à História da

Matemática e à evolução da contagem. Através de consultas bibliográficas os discentes foram

levados a compreender como se deu a busca e a preocupação do homem em representar e

quantificar dados.

Com a finalidade de socializar o conhecimento adquirido pelos educandos realizamos oficinas

conduzidas por mim, pelos discentes do Colégio de Aplicação-UFS e uma bolsista PIBIX (Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão), graduanda de licenciatura em matemática. Tais

oficinas abordaram tópicos sobre a evolução dos números e os sistemas de numeração e sobre a

História da Matemática.

Nossa primeira oficina teve como temática a pré-história numérica e as primeiras formas de

contagem, abordando também alguns sistemas de numeração antigos. Algumas outras realizadas

versavam sobre as primeiras máquinas de contagem, além de números primos e O diâmetro da

Terra e Eratóstenes. A realização destas deu-se no Colégio de Aplicação – UFS (principalmente por
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conta do calendário escolar divergente de outras escolas da rede pública e particular da grande

Aracaju) e uma destas oficinas aconteceu no Colégio CAIC Ministro Geraldo Barreto Sobral,

localizada no município de Aracaju- SE. Nas oficinas apresentávamos informações do tema

proposto e realizávamos atividades nas quais aplicávamos conceitos abordados. Dentre as

atividades destacam-se jogos de fixação, desafios e utilização de materiais manipuláveis.

Tratando-se da pesquisa buscamos levantar dados acerca da abordagem da metodologia História

da Matemática durante a escolarização básica dos entrevistados. Tais dados foram levantados

através de questionários realizados com estudantes e profissionais da Universidade Federal de

Sergipe buscando mensurar o quanto estes conheciam sobre a História da Matemática, para assim

identificar como tal abordagem foi feita durante a Educação Básica. Além disso, estudantes do

CAIC – Ministro Geraldo Barreto Sobral foram entrevistados após a aplicação de uma de nossas

oficinas para termos um comparativo em relação às respostas dos entrevistados na UFS e ter

dados sobre o que pode ter mudado em relação à abordagem de metodologia diferenciada na

Educação Básica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa com estudantes e profissionais da UFS foi realizada em 2014. Como não nos

concentramos em nenhum lugar específico da UFS, tampouco nos direcionamos para apenas um

departamento tivemos entrevistados de diversos cursos (relações internacioanais, odontologia,

educação física – licenciatura, engenharias química, de alimentos, florestal, agrícola, elétrica e de

petróleo, administração, fisioterapia, música, zootecnia, serviço social e história) e diferentes

profissionais (bibliotecário, serviços gerais, recepcionista, coordenador profissional, tutor e

psicólogo).

Durante a entrevista procuramos saber a quanto tempo os indivíduos tinham concluído a Educação

Básica. O resultado foi o seguinte: das 32 pessoas entrevistadas 12 tinham até 4 anos de

conclusão do Educação Básica, 9 de 5 a 8 anos, 2 de 9 a 12, 5 de 13 a 16, 1 de 17 a 20 e 3 de 24

e 28 anos.
Há quanto tempo concluiu a Educação Básica (em anos)
1 a 4 12
5 a 8 9
9 a 12 2
13 a 16 5
17 a 20 1
21 a 24 0
25 a 28 3

A seguir perguntamos se os entrevistados tinham conhecimento acerca da História da Matemática,

obtendo o seguinte resultado:
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Conhece algo sobre História da Matemática?
Sim 41%
Não 59%

Dentre o total de entrevistados treze (o que corresponde a 41%, aproximadamente) afirmavam ter

conhecimento sobre História da Matemática, no entanto, quando estes foram questionados sobre o

que conheciam quatro (4) não souberam responder relatando não lembrar. Pitágoras foi citado oito

vezes, e nome de outros matemáticos também foram lembrados, mas eles apenas sabiam que

existia um Teorema cujo autor eles achavam que era aquele personagem, sem maiores

inter-relações que pudessem ser interpretadas como a utilização da História da Matemática

enquanto tendência metodológica. Um entrevistado ressaltou o Sistema de numeração romano e

um deles relatou que muitos matemáticos eram também filósofos. Ambos tinham concluído a

Educação Básica há três anos.

Pudemos perceber que independente do curso e até do momento em que os partícipes da pesquisa

tiveram sua escolarização básica, os indivíduos não relataram experiências que revelem a

abordagem da História da Matemática durante a Educação Básica. Quanto aos que responderam

conhecer, quatro (que corresponde a aproximadamente 30,8%) não conseguiram relatar algo que

tivesse uma maior significação. Assim, considerando como participantes da pesquisa que

demonstraram já ter tido contato na Educação Básica com a História da Matemática apenas nove,

teríamos a seguinte situação:
Conhece algo sobre História da Matemática?
Sim 28%
Não 72%

Percebemos então que a tendência metodológica História da Matemática não vem sendo utilizada

pelos professores, ou pelo menos não numa perspectiva de aproximação dos conteúdos

matemáticos com o processo sócio-histórico-cultural que os diferentes povos passaram.

Tomando o contexto da descoberta com uma concepção ampliada que foge

à perspectiva de considerar apenas o indivíduo que chegou ao resultado

notável, busca-se situar este contexto em múltiplos aspectos: social,

político, econômico, científico, religioso, etc. (VIANNA, p.20)

Consideramos a abordagem de metodologias diferenciadas, em especial a História da matemática,

de suma importância. Entretanto, há pontos de vista que afirmam que a História da Matemática

pouco ajudaria no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Um pensamento é que “O

passado da matemática não é significativo para a compreensão da matemática atual”.

[...] Com isso quer se dizer que nenhum estudante compreenderá melhor,

por exemplo, o Cálculo Diferencial e Integral se estudar os métodos
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utilizados por Newton para resolver seus problemas. Por mais fortes razões,

conhecer o contexto em que trabalhou Newton não seria de nenhuma valia

para o estudante que deseja resolver exercícios de cálculo de derivadas.

(VIANNA, pg. 17)

No entanto, pensamos que independente do caminho pedagógico que o professor de matemática

irá trilhar ao longo do exercício da docência, a formação inicial de professores tem uma

importância muito grande no que diz respeito à reflexão e obtenção de conhecimentos

didático-pedagógicos a serem utilizados pelo futuro educador matemático. Apesar da História da

Matemática, enquanto metodologia de ensino configurar-se como um meio para que os conceitos e

conteúdos matemáticos sejam trabalhadas de forma significativa, as graduações em Matemática

no Brasil ainda não são unânimes quanto à presença de uma disciplina específica nessa área.

[...] ensinar algum conceito usando a História da Matemática não tem sido

algo muito praticado nas escolas, nem nos cursos superiores de graduação

(RIBEIRO, pg. 1)

Buscando coletar dados que exprimam essa realidade atualmente, em 2015, após realizarmos uma

oficina acerca da evolução da contagem e dos sistemas de numeração antigos no colégio estadual

CAIC Ministro Geraldo Barreto Sobral com alunos do 6º ano do ensino fundamental, recolhemos

informações com uma parcela dos alunos alcançados na ação. Dos vinte e quatro alunos

entrevistados, apenas quatro tinham algum conhecimento sobre o tema. Estes disseram que já

tiveram aulas em que se “contava a história” antes de iniciar o conteúdo e relataram já conhecer

os números romanos.
Conhece algo sobre História da Matemática?
Sim 28%
Não 72%

Coincidentemente encontramos, aproximadamente, as mesmas porcentagens, revelando que

apenas uma parcela pequena dos estudantes tem contato com a História da Matemática na

educação básica e muitas vezes esta não se configura como metodologia.

Em relação a ter um feedback da intervenção realizada no CAIC, questionamos alguns dos alunos

que participaram da ação acerca da experiência com a oficina ministrada. Todos afirmaram ter

gostado citando como pontos mais interessantes saber como se contava “antigamente”, a

importância do zero, a forma como se utilizavam materiais concretos para a enumeração de

elementos, o senso numérico e também a ludicidade com que foi conduzida a ação.

4.CONCLUSÕES

Concluímos assim que ensinar algum conceito usando a História da Matemática não tem sido algo

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/conhecendo_sobre_a_evolucao_da_contagem_e_identificando_a_abordag.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-11,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



muito praticado nas escolas. De acordo com Ribeiro (2014):

Embora os conceitos ensinados sejam históricos e utilizem ferramentas

históricas, como o uso de uma fórmula ou a utilização de um

procedimento, como o de medir o diâmetro e o comprimento de uma

circunferência, muitas vezes, esses não passam de procedimentos

mecânicos, em que, nem alunos, nem professores refletem sobre o que

estão utilizando. (RIBEIRO, 2014, p. 148)

Pudemos perceber ainda que a realidade em relação à abordagem de História da Matemática na

Educação Básica ainda é muito parecida com a de alguns anos atrás, tendo em vista que alunos do

ensino fundamental atualmente continuam, em sua maior parte, sem relacionar a matemática a

um contexto histórico e social. Cerca de 72% dos estudantes de 6º ano entrevistados tiveram um

primeiro contato com a temática de nosso estudo na oficina por nós ministrada, desconhecendo

até o momento qualquer prática relativa à tendência metodológica História da Matemática.

Pudemos perceber no entanto uma participação satisfatória dos alunos na oficina, apontando que

este pode ser um recurso facilitador para a aprendizagem dos discentes, favorecendo o

desenvolvimento de atitudes e valores mais favoráveis diante do conhecimento matemático.

Assim, teremos um longo caminho na busca da construção de uma disciplina que utilize as

potencialidades didáticas da História da Matemática. Nesse sentido, a componente histórica não

deveria ser apenas tida como informação sobre a vida de um matemático ou como comentário

adicional, mas que sirva como a metodologia para a apreensão dos conteúdos, numa perspectiva

significativa e motivadora.
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