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RESUMO

O presente trabalho parte da necessidade constatada de desenvolver o entendimento sobre as novas tendências pedagógicas para o
Ensino de Matemática na Educação Básica. Diante do exposto, utilizou-se para atingir os objetivos, os caminhos metodológicos da
pesquisa bibliográfica em três obras de Tahan (1967, 1983 e 1999) que apontam tendências pedagógicas atuais para o ensino de
Matemática, pois esta unidade curricular pode, de forma significativa, ser mediada para o bom desenvolvimento da criatividade dos
estudantes em sua aprendizagem. Portanto, o artigo vem reafirmar o reconhecimento de que os sujeitos nas escolas adquirem
conhecimento tanto pelo estudo de conteúdos sistematizados, quanto pela participação e envolvimento dos professores em atividades
que permitem, de forma pedagógica, a construção de novas tendências para o ensino.

Palavras-chave: Tendências Pedagógicas. Ensino de Matemática. Malba Tahan.

RESUMEN

Este trabajo surge de la necesidad percibida para desarrollar la comprensión de las nuevas tendencias pedagógicas para la enseñanza de
las Matemáticas en la Educación Primaria. Por lo tanto, se utilizó para lograr los objetivos, los enfoques metodológicos de la literatura
en tres obras de Tahan (1967, 1983 y 1999) sugieren que las tendencias pedagógicas actuales de enseñanza de las matemáticas, ya que
este curso puede significativamente está mediada por el buen desarrollo de la creatividad de los estudiantes en su aprendizaje. Así, el
artículo reafirma el reconocimiento de que los sujetos en las escuelas adquieran conocimiento tanto por el estudio sistemático de los
contenidos, ya que la participación y la implicación del profesorado en actividades que permitan, de una manera pedagógica, la
construcción de las nuevas tendencias en la enseñanza.

Palabras-clave: Tendencias Pedagógicas. Enseñanza de la Matemática. Malba Tahan.

INTRODUÇÃO
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Muitas pessoas têm considerado a Matemática uma disciplina complicada, difícil, inacessível, ou seja, a vilã escolar. Devido essa
disciplina ser ensinada, muita vezes, de forma amedrontadora aos estudantes, conforme pesquisas na área do Ensino da Matemática, eles
acabam procurando cursos superiores e profissionalizantes que praticamente, não exista a necessidade de estudar a Matemática
(BEZERRA, 2012).

De acordo com Chagas (2004), os resultados na Educação Matemática em todos os níveis de ensino têm sido insatisfatórios, inclusive
nas universidades. Um dos motivos para esse acontecimento é o uso inadequado de metodologias em relação aos assuntos abordados,
formações inconsistentes, carência de capacitações e desvalorização social e econômica dos professores. Adiante, mostraremos alguns
métodos e tendências educacionais no Ensino de Matemática dentro de alguns livros do escritor brasileiro Malba Tahan.

Muitos docentes têm ensinado a Matemática se limitando ao formato expositivo com exercícios de fixação. Devido a isso, os estudantes
acabam achando que o processo ensino e aprendizagem segue um raciocínio de o professor “transmite” e o estudante “recebe”
(CHAGAS, 2004). De acordo com Baldow (2010; 2012), as práticas pedagógicas de se ensinar a Matemática não têm se renovado na
maioria das escolas. Ensinar essa disciplina de forma lúdica tende a ser bastante prazeroso aos estudantes.

Destaca Hofmann (2003) que quando os docentes ensinam a matemática utilizando jogos, assim como debatendo textos, os professores
possibilitam aos estudantes desenvolverem suas ideias, formularem conceitos, refletirem sobre seus argumentos, terem uma
aprendizagem significativa.

De acordo com Lopes e Correa (2007), quando o docente se propõe a preparar suas aulas de forma mais dinâmica, utilizando várias
práticas pedagógicas, assim como muitos instrumentos de ensino, ele tende a desenvolver excelentes trabalhos com os estudantes.

Devido a maioria dos professores e das escolas persistirem num Ensino de Matemática baseado somente na explanação dos assuntos, e
em exercícios de fixação, não proporcionando, na maioria das vezes, aulas dinâmicas, agradáveis e que proporcionem uma
aprendizagem significativa, este artigo mostrará várias tendências educacionais na Educação Matemática dentro de três livros de Malba
Tahan, corroborando assim, com o que este autor deixou em suas várias obras, especificamente, as tendências pedagógicas para a
melhoria da prática docente com a disciplina de Matemática, como também, potencializar os professores a várias formas de se utilizar
nas suas aulas. Mais a frente, nesse artigo, mostraremos alguns fragmentos das obras analisadas desse autor que abordam a matemática
seguindo algumas tendências atuais da Educação Matemática.

MALBA TAHAN E O ENSINO DE MATEMÁTICA

No ano de 1954, Getúlio Vargas autorizou um decreto especial no ministério da justiça que autorizava o matemático e escritor brasileiro
Júlio Cesar de Mello a incluir no seu nome o seu pseudônimo Malba Tahan, que passou a ser a forma como as pessoas passaram a lhe
chamar (FARIA, 2009).

Tahan foi um excelente escritor e matemático que criticou as aulas dessa disciplina que se prendiam ao “quadro e o giz”. Ele defendeu,
por exemplo, o uso de jogos nas aulas. Observe o que ele disse sobre isso:

O jogo de classe, quando bem orientado e oportuno, é um dos recursos mais interessantes e mais eficientes a que o
professor pode recorrer para obter a melhor e mais segura aprendizagem. São múltiplas as finalidades didáticas do
jogo no Curso Secundário. Citemos as principais: 1) fixação da aprendizagem; 2) retificação da aprendizagem; 3)
atividade lúdica; 4) função motivadora; 5) função complementar. (TAHAN, 1962, p. 180)

Segundo Menezes et al (2007), Malba Tahan chamava de “detestável método da salivação” o método dos professores trabalharem a
matemática através, somente, da explanação dos conteúdos. Ele defendeu que todas as escolas deveriam ter um laboratório de
Matemática.

Segundo Lacaz e Oliveira (2005), Tahan não ocupou nenhuma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas foi eleito membro da
Academia de Letras de Recife. Ele não era reconhecido, por muitos, nem como um literato e nem como matemático, deixando-o muito
frustrado com isso.

Muitas coisas escritas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Tahan já tinha dito na sua época. Na sua obra intitulada:
“Didática da Matemática”, ele disse como deveria ser o Ensino de Matemática (COSTA, 2011).

Tahan (1961), em seu livro “Didática da Matemática”, criticou os métodos de ensino que muitos professores de Matemática utilizavam
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na época, e também, os programas de matemática das escolas e os livros didáticos. Ele dizia que muitos assuntos que eram abordados
não tinham utilidade para os estudantes, nem acrescentavam em nada com o cotidiano deles. Assim, como alguns problemas que tinham
nos livros textos, que fugiam da realidade com seus cálculos exagerados, além de, conterem erros grotescos. Os exames de admissão de
concursos e muitas instituições educacionais seguiam esses mesmos pensamentos. Uma das intenções era excluir a maioria dos
candidatos. Observe as próprias palavras de Tahan:

O maior inimigo da matemática é, sem dúvida, o algebrista – que outra coisa não faz senão semear no espírito dos
jovens essa injustificada aversão ao estudo da ciência mais simples, mais bela e mais útil. Lucraria a cultura geral
do povo se os estudantes, plagiando a célebre exigência de Plantão, escrevessem nas portas de suas escolas: “Não
nos venha lecionar quem for algebrista.” Essa exigência, porém, não devia ser... platônica! (TAHAN, 1999, p. 6)

Tahan também disse que existiam quatro perguntas importantes que os docentes deviam fazer para si. São elas: 1) A quem ensinar 2) O
que ensinar 3) Como Ensinar 4) Para que Ensinar (TAHAN, 1961, p. 141). Ele também defendeu que os professores, ao ensinar a
Matemática, tinham que trabalhar com atividades que desenvolvessem o raciocínio lógico dos estudantes. Assim como falou que os
docentes dessa área tinham que ministrar suas aulas utilizando perguntas que provocassem nos estudantes a curiosidade e a vontade de
obter as respostas. Desse jeito, os discentes iriam se motivar e conseguir uma aprendizagem mais consistente (1961).

Em seguida, mostraremos algumas tendências atuais na Educação Matemática, que depois serão importantes na análise de algumas
obras de Malba Tahan.

ALGUMAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

Como já foi dito na introdução dessa pesquisa, e pelo Malba Tahan, anteriormente, o Ensino de Matemática necessita de uma renovação
nos seus métodos. Adiante, apresentaremos tendências pedagógicas importantes para essa mudança, por exemplo, a Escrita na
Matemática, a Literatura com a Matemática, a Resolução de Problemas, a História da Matemática e o uso de Jogos.

Existem muitos livros literários que podem ser utilizados nas distintas áreas de conhecimento da Educação Básica. Cabe, ao professor,
saber escolher as obras e trechos que conectem com suas disciplinas, e proporcione, não só conseguir fazer essa observação, como
também, refletir sobre o assunto abordado (FLEMMING; LUZ; DE MELLO, 2005).

Em relação a essa ligação da Matemática com a literatura, Baldow destaca:

Sendo a Matemática uma matéria que muitos estudantes não simpatizam, o uso da Literatura no seu ensino pode
ser uma forma de conseguir com que eles se interessem mais por essa disciplina e que consigam enxergar o
grande valor que ela tem dentro das ciências, assim como sua importância para a humanidade. Tentando desta
forma aulas mais agradáveis e que saiam do modelo tradicional de ensino (BALDOW, 2010, p. 9 e 10).

O trabalho da leitura com a Matemática é muito importante, a escrita também tem uma grande relevância na prática pedagógica dessa
disciplina. Flemming, Luz e De Mello (2005) destacam que muitos discentes e docentes acreditam que as pessoas que gostam de
Matemática, não necessitam do hábito de escrever. Devido a isso, a tendência educacional da escrita na Matemática é considerada
estranha por esses estudantes e professores. Romper esse paradigma é proporcionar ao discente processo de reflexão individual
relacionado à compreensão do assunto abordado.

Uma das tendências pedagógicas mais defendidas por pesquisadores é a História da Matemática. Segundo Braz e Gutierre (2012),
quando se utiliza a História da Matemática para ensinar essa disciplina na sala de aula, o docente proporciona aos estudantes observar o
desenvolvimento histórico dos conhecimentos da área. Logo, possibilitará aos discentes perceberem o porquê de algumas pessoas
optarem por fazerem matemática, observarem como ela surgiu e os problemas que os matemáticos encontraram no momento histórico
de desenvolvimento dos conceitos matemáticos, etc.

Em relação à História da Matemática, D`Ambrósio destaca 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 visa a [sic] apresentadas pelos alunos no processo
de aprendizagem (D&39;AMBRÓSIO Apud MÜLLER, 2000, p. 139).
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Já Bezerra, destaca o seguinte,

A História da Matemática é um elemento orientador na elaboração de atividades, na criação de
situações-problemas e na busca de referências para melhor compreender os conceitos matemáticos, pois
possibilita ao aluno analisar e discutir razões para aceitação de determinados fatos, raciocínios e procedimentos.
Além disso, a História da Matemática é rica em registros de situações práticas do cotidiano que mostram o
problema como elemento principal para o ensino dos conceitos matemáticos. (BEZERRA, 2012, p. 38).

Bianchini, Gerhardt e Dullius (2010) destacam que quando o estudante está participando de aula com jogo, ele fica mais atento,
proporcionando também, uma aprendizagem mais espontânea, não tendo uma visão de um estudo obrigatório.

As aulas de Matemática com jogos proporcionam aos estudantes um gosto maior pela aprendizagem da disciplina. Essa tendência
pedagógica muda, na maioria das vezes, a rotina da sala de aula de forma positiva, e muitas vezes, desperta o interesse do estudante
(MENEZES et al, 2007). Ele também afirma que “os jogos de classe incutem no aluno o espírito de disciplina, combate certos
complexos, educa a atenção, desperta o interesse pelo estudo, força o aluno a ser correto e reaviva a simpatia pelo mestre”. (MENEZES
ET AL, 2007, p. 67).

Observe como Vygotsky aponta para a importância de uma educação escolar mais interativa entre a mediação do professor e a Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP):

Vygotsky (1994), diz que a brincadeira é uma maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das
atividades e dos papéis dos adultos. A criança por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo
que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos,
significados e atitudes. Quando a criança brinca, o autor sempre destaca que a criança parece mais madura do que
ela é, na realidade, pois ela entra, mesmo que de forma simbólica, no mundo adulto que cada vez se abre para ela
e lida com os mais diferentes temas (MACÊDO, 2007, p. 2).

Muller (2000) destaca que o uso de jogos na sala de aula é uma abertura para uma atividade recreativa de forma lúdica. Esse
instrumento desenvolve nos estudantes a iniciativa, a intuição e a criatividade.

Em muitos Livros Didáticos (LD), no final dos seus capítulos, os autores colocam uma lista de exercícios-“problema”. Porém, não se
pode confundir esses exercícios de aplicação e fixação com problemas. Só chamamos uma atividade de problema se o estudante for
levado a interpretar e estruturar a situação apresentada. Além de compreender e conseguir demonstrar os resultados, avaliar as hipóteses
e compreender distintos algoritmos. Entretanto, a estratégia da resolução do problema é mais importante que mostrar o resultado final
(MÜLLER, 2000).

Em relação ao uso de problemas na sala de aula, Onuchic destaca o seguinte,

o ponto de partida das atividades matemáticas não é a definição mas o problema; que o problema não é um
exercício no qual o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou uma determinada técnica operatória;
que aproximações sucessivas ao conceito criado são construídas para resolver um certo tipo de problemas e que,
num outro momento, o aluno utiliza o que já aprendeu para resolver outros problemas; que o aluno não constrói
um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de
problemas; que a Resolução de Problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como
aplicação da aprendizagem, mas como orientação para a aprendizagem (ONUCHIC apud FLEMMING, LUZ E
DE MELLO, 2005, p.75).

No presente trabalho analisamos três obras de Malba Tahan intituladas O Homem que Calculava, Matemática Divertida e Curiosa e
Matemática Divertida e Delirante, no intuito de mostrar as tendências pedagógicas Literatura com a Matemática, Resolução de
Problemas, Escrita na Matemática, o Uso de Jogos e História da Matemática, que o autor utiliza nesses livros para ensinar abordar a
Matemática.

AS TENDÊNCIAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA EM ALGUMAS OBRAS DE MALBA TAHAN

Malba Tahan em um dos capítulos de sua obra Matemática Divertida e Delirante conta uma história de um tio e dois sobrinhos que
trocam telegramas com código. Observe como o tio desvendou o significado do “quebra-cabeça” que os sobrinhos enviaram
inicialmente a ele:
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O caso, em poucas palavras, foi o seguinte:

Nesse tempo, o Coronel Charles Luse servia em Lahore (na Índia).

Uma tarde chegou ao coronel estranho e enigmático telegrama, vindo de Londres, enviado por seus sobrinhos
Jorge e Flávio.

Um atentado contra o vice-rei da Índia, ou um assalto de fanáticos contra o quartel, não teria causado maior
surpresa ao pacato Coronel Luse. Aquele inesperado telegrama de seus dois sobrinhos, enviado de Londres, com
nota de urgente, deixara-o verdadeiramente assombrado.

O ilustre militar leu e releu várias vezes o misterioso despacho:

Coronel Luse – Labore – S.J. II – 12. 13. S. P. C. 16. 7. 6. – Jorge e Flávio.

Não há dúvida. Alguma notícia sensacional, referente a assunto gravíssimo, era enviada em código secreto. Como
traduzir a mensagem O coronel, sem quebra de sua dignidade de súdito britânico, pediu o auxílio de seus colegas
de regimento. Recorreu aos exímios charadistas e nada conseguiu. Apelou, afinal, para um matemático famoso,
chamado Mac Munn, que se achava casualmente na cidade em viagem de turismo.

O matemático analisou o telegrama, consultou vários livros e declarou, finalmente:

- Os jovens Flávio e Jorge, de Londres, mandam dizer ao Coronel Luse, em Lahore, o seguinte:

Esperamos partir em breve; muita coisa devíamos escrever, mas achamos melhor não gastar papel e tinta e
transmitir pessoalmente todas as notícias. Não pretendemos vê-lo só de passagem. Se Deus permitir, passaremos o
inverno aí, para passearmos juntos. Saudações enviam os filhos de sua irmã.

O caso era de estarrecer. Como teria o matemático obtido o longo e minucioso texto do telegrama, interpretado
números e letras daquela sucessão estapafúrdia inteiramente desconexa e absurda:

S. J. II – 12. 13. S. P. C. 16. 7. 6

Era isso que deixava o Coronel Luse, ainda mais assombrado.

Com imperturbável serenidade, o velho Mac Munn tomou de um exemplar da Bíblia, e mostrou que o telegrama
misterioso era de uma clareza cristalina. Citava, apenas, quatro versículos da Bíblia, o livro de Deus.

“S. J.” significa “São João”; “S. P.” queria dizer “São Paulo”; o “C”, a seguir, é abreviatura de Coríntios. Os
números indicavam os versículos correspondentes. O matemático se limitara, portanto a ler a Bíblia, nos trechos
apontados.

Vamos transcrever as citações evangélicas que formavam, na integra, o texto do telegrama que o matemático Mac
Munn tão bem soube interpretar. Destaquemos a primeira parte:

S. J. II – 12. 13.

quer dizer, apenas:

S. João, segunda epístola, versículos 12 e 13.

Esses versículos são:

12 – Muita coisa tenho que escrever-vos, porém, não quis com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de
boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido.
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13 – Saúdam-te os filhos de tua irmã eleita. Amém.

Vejamos, agora, a segunda parte do despacho telegráfico:

S. P. C. 16. 7. 6.

que indica, claramente, de acordo com as notações usuais:

São Paulo, epistola aos Coríntios, capítulo 16, versículos 7 e 6.

Os versículos citados são:

6 – E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis para onde quer que
eu for.

7 – Porque não vos quero agora ver de passagem mas espero ficar convosco se o Senhor assim permitir.

Resolvido o problema, rejubilou-se o Coronel Luse com a original idéia dos jovens, e para mostrar que ele
também conhecia a Bíblia, resolveu acusar o recebimento do telegrama charadístico por meio de outro telegrama
não menos enigmático.

E mandou para seu sobrinho Flávio (o mais velho) o seguinte aviso:

Flávio Luse – S. P. T. 29. S. P. F. 21 – Tio Charles.

Duas são as citações bíblicas que formam o texto dessa resposta:

Refere-se a primeira ao versículo 29 da II epístola de S. Paulo a Timóteo:

29 – Procura vir ter comigo depressa.

A outra parte contém o versículo 21 da epístola de S. Paulo a Filêmon:

21 – Escrevi-te confiando na tua obediência sabendo que ainda farás mais do que digo.

E a bíblia, dessa maneira, serviu pela primeira vez, como código secreto para uma modesta correspondência
telegráfica entre os sobrinhos e o tio (TAHAN, 1967, p. 1 a 4).

Nesse trecho, Tahan trabalha com códigos que relacionam letras e números com partes do que está escrito na Bíblia, mostrando uma
ideia do que os personagens queriam falar nas suas cartas. Decodificando esses códigos, conseguiu interpretar a mensagem da carta que
estavam relacionados com quatro versículos. O Coronel Charles Luse respondeu aos seus sobrinhos com uma carta com o mesmo
formato. Esse trecho do livro é um material que pode ser explorado na sala de aula pelo professor colocando como desafio aos
estudantes fazer o mesmo que o Mac Munn, no caso interpretar os códigos da carta que o tio enviou aos sobrinhos. Em seguida, os
discentes podem falar ao grande grupo como eles interpretaram, provocando uma discussão sobre as distintas formas de eles
interpretarem os códigos. Esta atividade pode ser um excelente exercício de interpretação e de escrita. Assim, o professor levará à sala
de aula a escrita na Matemática.

No livro O Homem que Calculava, obra mais famosa de Tahan, ele aborda a Matemática dentro de um universo literário que consegue
ter, como público-alvo, não só o infanto-juvenil, como o adulto. Nesse material, pode-se explorar o ensino de Matemática com a
literatura, além dele, relacionar essa disciplina com outras tendências educacionais nessa área.

Uma excelente situação-problema, do livro, citado acima, é o dos sete vasos. Para revolvê-la, necessita só das quatro operações. Veja
como Tahan conta essa história:

Disse o xeique, apontando para os três muçulmanos:

- Aqui estão, ó Calculista, os três amigos. São criadores de carneiros, em Damasco. Enfrentam agora um dos
problemas mais curiosos que tenho visto. E esse problema é o seguinte:

Como pagamento de pequeno lote de carneiros, receberam aqui, em Bagdá, uma partida de vinho, muito fino,
composta de 21 vasos iguais, sendo:
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7 cheios

7 meio cheios e

7 vazios.

Querem, agora, dividir os 21 vasos de modo que cada um deles receba o mesmo número de vasos e a mesma
porção de vinho.

Repartir os vasos é fácil. Cada um dos sócios deve ficar com 7 vasos. A dificuldade, a meu ver, está em repartir o
vinho sem abrir os vasos, isto é, conservando-os exatamente com estão. Será possível, ó Calculista, obter uma
solução para este problema (TAHAN, 1983, p. 62)

O problema difere bastante das habituais questões que são propostas nas escolas, assim como, da maioria dos exercícios dos livros
didáticos dessa área. Na situação acima, para ela ser resolvida, basta utilizar as quatro operações básicas. Podendo ser um excelente
desafio proposto aos estudantes para eles resolverem. Dessa forma, os discentes irão trabalhar as quatro operações numa recreação,
sendo uma atividade de resolução de problemas. Tahan, mais uma vez, mostra como é possível fazer uma atividade que trabalhe
conteúdos da Matemática de forma desafiadora, criativa e divertida.

Existe outro problema neste mesmo livro que Tahan resolve utilizando um belo raciocínio lógico, segue:

“Um mercador de Benares, na Índia, dispunha de oito pérolas iguais - na forma, no tamanho e na cor. Dessas oito
pérolas, sete tinham o mesmo peso; a oitava, entretanto, era um pouquinho mais leve que as outras. Como poderia
o mercador descobrir a pérola mais leve e indicá-la, com toda a segurança, usando a balança apenas duas vezes,
isto é, efetuando apenas duas pesagens É esse o problema, ó calculista! Queira Allah inspirar-te a solução mais
simples e mais perfeita!”

Ao ouvir o enunciado do problema das pérolas, um cheique de cabelos brancos, com largo colar de ouro, que se
achava ao lado do capitão Sayeg, murmurou, em voz baixa:

- Que belíssimo problema! Esse sábio libanês é um monstro! Glória ao Líbano, o País dos Cedros! (TAHAN,
1983, p. 262)

Tahan mostra que com um bom raciocínio lógico, pode-se resolver facilmente esse problema. Primeiro, é só colocar de cada lado da
balança, três pérolas. Se houver um equilíbrio, significa que a falsa é uma das duas que não foi colocada na balança. Coloca uma em
cada lado desse instrumento, e a pérola falsa, estará no lado que estiver mais leve. Caso, na condição inicial, a balança não ficar
equilibrada, significa que uma das três pérolas do lado mais leve é falsa. Pegando duas dessas e colocando uma de um lado da balança e
a outra no outro, se ocorrer que um lado fique mais leve, ali está a pérola falsa, se houver equilíbrio, a que sobrou será a falsa. Esse
problema, sendo colocado na sala de aula para o estudante resolver, incentivará o discente a construir esse raciocínio. Mais uma vez,
temos um problema a ser colocado ao estudante que, de forma lúdica, propiciará uma atividade que trabalhe o raciocínio lógico para
chegar à solução do proposto.

No livro Matemática Divertida e Curiosa, Tahan mostra um problema muito curioso que exigi do estudante uma noção espacial.
Observe:

Em um terreno de forma quadrada um proprietário fizera erguer uma casa. Nesse terreno existiam,
plantadas segunda a disposição regular, 15 árvores.

Imagem 1:
http://1.bp.blogspot.com/-lfchTvGtGSg/UM6PBmYLo5I/AAAAAAAAkLg/0mQemfzwhOE/s320/MALBA1.JPG

Imagem 2:
http://2.bp.blogspot.com/-6s9jBFv9T74/UM6PO0g9FCI/AAAAAAAAkLo/SZVe6TFm2yY/s320/MALBA2.JPG

Como dividir o terreno em 5 partes iguais em forma e em grandeza, de modo que cada uma dessas partes
contenham o mesmo número de árvores A Solução é indicada pela figura II (TAHAN, 1999, p.72, figura
adaptada).

A noção de geométrica de espaço é importantíssima para resolver esse problema. Colocando esse desafio para o estudante, ele,
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mentalmente, constrói desenhos no intuito de tentar fazer a divisão solicitada. Neste momento, o discente procura estratégias distintas
no intuito de solucionar o problema proposto.

Não necessariamente os problemas que existem nas obras analisada de Tahan, que ele consegue brincar com essa disciplina, são “jogos”
com regras. Mas são desafios que levados a sala de aula, podem levar os estudantes tentarem resolver de forma lúdica, podendo ser
criado, naturalmente, um disputa entre eles para saber que consegue resolver primeiro o problema. Segue, mais um exemplo de como
Tahan brinca com o conhecimento matemático.

O saudoso poeta Bastos Tigre (falecido em 1957), na poesia intitulada “Saudade”, incluiu a seguinte e notável
quadra:

A saudade é calculada

Por algarismo, também:

Distância multiplicada

Pelo fator querer bem.

Esses versos permitem ao matemático deduzir facilmente a “fórmula” da saudade.

Com efeito. Afirma o poeta (e deve ter motivos para isso) que a saudade é igual ao produto de uma certa
“distância” pelo fator “querer bem”.

Ora, sendo D a distância que nos separa da pessoa amada e Q a quantidade de “querer bem” (medidas em
unidades de simpatia e afeição) a saudade S será o produto de D X Q.

E escrevemos:

S = D X Q

fórmula que nos permite calcular a saudade quando conhecemos a distância D e o “querer bem” Q.

Podemos, com os recursos da Álgebra, discutir a fórmula da Saudade.

Tirando da fórmula (1) o valor da variável Q, resulta:

Q = S/D

Com efeito. S é o produto; Q é um dos fatores desse produto. Logo Q é igual ao produto S dividido pelo outro
fator D (TAHAN, 1967, p. 45 e 46).

Nessa parte do livro Tahan consegue fazer uma brincadeira não só ligando os sentimentos Saudade e Querer Bem, ele envolve também
a distância. Na triangulação dessas três “grandezas”, ele faz uma jogada matemática utilizando as ideias de inversamente e diretamente
proporcionais. Essa brincadeira pode ser levada pelo professor para a sala de aula deixando como atividade para o estudante encontrar
essas relações.

Em relação à História da Matemática, Tahan no seu livro Matemática Divertida e Curiosa fala, de forma
breve, sobre vários matemáticos importantes no desenvolvimento dessa área. Já na sua obra, O Homem
que Calculava, em um trecho dela, ele aborda, de forma histórica, assuntos como os algarismos, o sistema
decimal e fala sobre a importância do zero. Observe:

O sistema decimal é, entretanto, universalmente adotado. Desde o tuaregue, que conta com os dedos, até o
matemático, que maneja instrumentos de cálculo, todos contamos de dez em dez. Dadas as divergências
profundas entre os povos, semelhante universalidade é surpreendente: não se pode jactar de outro tanto nenhuma
religião, código moral, forma de governo, sistema econômico, princípio filosófico, artístico, nem a linguagem,
nem mesmo alfabeto algum Contar é um dos poucos assuntos em torno do qual os homens não divergem, pois o
têm como a coisa mais simples e natural.

Observando, senhora, as tribos selvagens e a forma de agir das crianças, é óbvio que os dedos são base de nosso
sistema numérico. Por serem 10 os de ambas as mãos, começamos a contar até esse número e baseamos todo o
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nosso sistema em grupos de 10. Um pastor, que necessitava estar seguro de que tinha as suas ovelhas ao
anoitecer, teve que exceder, ao contar o rebanho, a sua primeira dezena. Numerava as ovelhas que desfilavam por
sua frente, dobrando para cada uma um dedo, e quando já tinha dobrado os 10 dedos, atirava um calhau no chão
limpo. Terminada a tarefa, os calhaus representavam o número de “mãos completas” (dezenas) de ovelhas do
rebanho. No dia seguinte, podia refazer a conta comparando os montinhos de calhaus.

Logo ocorreu a algum cérebro propenso ao abstrato que se podia aplicar aquele processo a outras coisas úteis,
como as tâmaras, o trigo, os dias, as distâncias e as estrelas. E se, em vez de atirar calhaus, fazia marcas diferentes
e duradouras, então já se tinha um sistema de numeração escrita.

Todos os povos adotaram na sua linguagem falada o sistema decimal; os outros sistemas foram abolidos e
rejeitados. Mas a adaptação de tal sistema à numeração escrita só se fez muito lentamente.

Foi necessário o esforço de vários séculos para que a humanidade descobrisse uma solução perfeita para o
problema de representação gráfica dos números.

Para representá-los, imaginou o homem caracteres especiais chamados algarismos, representando cada um desses
sinais os vocábulos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Outros sinais auxiliares tais como d, c, m,
etc, indicavam que o algarismo que o acompanhava representava dezena, centena, milhar, etc. Assim, um
matemático antigo representava o número 9765 pela notação 9m7c6d5. Os fenícios que foram os grandes
mercadores da Antiguidade, em vez de letras, usavam acentos: 9”‘7”6’5.

Os gregos, a princípio, não adotaram esse sistema. A cada letra do alfabeto, acrescida de um acento, atribuíam um
valor: assim, a primeira letra (alfa) era 1; a segunda letra (beta) era 2; a terceira (gama) era 3, e assim por diante,
até o número 19. O 6 fazia exceção; esse número era representado por um sinal especial (estigma).

Combinando, depois, as letras duas a duas, representavam 20, 21, 22, etc.

O número 4004 era representado, no sistema grego, por dois algarismos; o número 2022, por três algarismos
diferentes; o número 3333 era representado por 4 algarismos que diferiam por completo uns dos outros!

Menor prova de imaginação deram os romanos, contentando-se com três caracteres, I, V e X, para formarem os
dez primeiros números e com os caracteres L (cinqüenta), C (cem), D (quinhentos), M (mil), que combinavam, a
seguir, com os primeiros.

Os números escritos em algarismos romanos eram, assim, de uma complicação absurda e prestavam-se tão mal às
operações mais elementares da aritmética, que uma simples adição era um tormento. Com a escrita púnica, a
adição podia, na verdade, fazer-se no papel (ou antes, no papiro, porque não se inventara ainda o papel), mas era
preciso dispor os números uns debaixo de outros, de tal sorte que os algarismos com o mesmo final ficassem na
mesma coluna, o que obrigava a manter entre os algarismos os intervalos necessários para levar em conta a
ausência de qualquer ordem que faltasse.

Estava a ciência dos números neste pé havia quatrocentos anos, quando um hindu, do qual a ciência não
conservou nome, imaginou empregar um caráter especial, o zero, para marcar, num número escrito, a falta de toda
unidade de ordem decimal, não efetivamente representada por algarismos. Graças a esta invenção, todos os sinais,
índices e letras tornaram-se inúteis; ficaram apenas os nove algarismos e o zero. A possibilidade de escrever um
número qualquer por meio de dez caracteres somente foi o primeiro milagre do zero (TAHAN, 1983, p. 174, 175
e 176).

Nessa parte do livro, Tahan expõe o porquê do sistema ser de base dez, os algarismos romanos e gregos, como alguns povos contavam,
a inclusão do zero e sua importância, o formato básico de uma adição em um papel, e outros assuntos. Nesse trecho da obra o professor
pode discutir não só as informações que ele já contém, mas também ir além, possibilitando uma atividade com história da matemática
mais completa, proporcionando ao estudante uma visão do desenvolvimento histórico da matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste trabalho nos levam a compreensão de que as três obras de Malba Tahan, que foram analisadas neste trabalho,
abordam tendências pedagógicas que podem nortear a prática de docentes em sala de aula. Isso porque, apesar dos livros terem sido
escritos há algumas décadas, a forma como o autor aborda a Matemática contribui bastante para o Ensino da Matemática, e segue,
metodologicamente, sequências didáticas para uma educação plena na contemporaneidade. Com isso, pode-se dizer que Tahan foi um
grande visionário da Educação Matemática.

Pág.9/11



Destaca-se, ainda, na análise do livro “O Homem que Calculava” uma obra que, além de possibilitar o trabalho dentro da Educação
Matemática, pode explorar dentro do universo da língua portuguesa, a interpretação dos estudantes. Principalmente, daqueles que
gostam de Matemática e não veem nela a mesma “atração” pela disciplina de Língua Portuguesa.

Portanto, em relação à análise dessa obra, Baldow corrobora o seguinte,

Tahan explora durante toda a sua obra jogos, lógicas, problemas, história, etc, atraindo o leitor a cada adivinha
que é mostrada pelo personagem, o homem que calculava, durante sua viagem pelo oriente médio. E mais
surpreendente são as forma como se consegue chegar as respostas (BALDOW, 2010, p. 8).

E mais, percebe-se que nas obras estão inseridas tendências pedagógicas que permitem uma boa aprendizagem da Educação
Matemática, por exemplo, a Resolução de Problemas, os Jogos, a Escrita na Matemática e a História da Matemática.
Demonstrando assim, que as obras de Malba Tahan são excelentes instrumentos para o aperfeiçoamento contínuo do Ensino de
Matemática e que os professores podem mediar (destacamos aqui o termo mediar para acrescentar que essas mediações
correspondem às contribuições de Vygotysk sobre a ZDP), pois o teórico, o segredo é tirar vantagem das diferenças e apostar no
potencial de cada aluno. Assim sendo, os professores devem explorar em suas aulas as capacidades intelectuais dos estudantes e
diversificar os métodos de ensiná-las. Pois, somente desta forma, os docentes poderão contribuir com a aprendizagem dos
discentes e a melhoria da boa qualidade para o Ensino da Matemática.
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