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◦

O presente trabalho elenca uma abordagem sobre o uso da história da matemática em coleções do 6º
e 9º da coleção da conquista da matemática anos do ensino fundamental da rede pública do estado de
Sergipe e enfatiza que a história da matemática aparece mais a titulo de nota, biografia, menção de
matemáticos famosos, e o processo de construção do conhecimento é abordado raramente nessa
coleção, deixando lacunas apesar de relatar fatos e registros históricos pertinentes a cada época, o
estudo descreve como isso acontece em cada capítulo das coleções citadas, cabendo ao professor a
refletir de como deve abordar o uso da história da matemática para o ensino e aprendizagem dessa
disciplina.
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•

This paper lists an approach to the use of history of mathematics in the collections of the 6th and 9th
of the collection of the conquest of mathematics elementary school years in public in the state of
Sergipe, and emphasizes that the history of mathematics appears more by way of note, biography,
mention of famous mathematicians, and the process of knowledge construction is rarely addressed in
this collection, leaving gaps despite reporting facts and historical records pertaining to each season,
the study describes how this happens in every chapter of the collections cited, whereas the teacher to
reflect on how to address the use of history of mathematics for teaching and learning this discipline.
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1.

A história esteve presente no contexto humano desde sempre, estudar história ajuda o homem a entender
o mundo de hoje, fazendo entender a si próprio. O recorte histórico ajuda o cidadão a entender o presente
e prepara-o para o futuro. Assim é importante salientar que: “O recorte do passado, seja ele qual for,
obedece a um critério de relevância e implica o abandono ou o tratamento superficial de muitos processos
e episódios.” (FAUSTO. 1995 pg 14).

Deste modo a história não se resume em conhecimentos acumulados, mas serve como instrumento para a
construção de novos conhecimentos. Todavia essa procura de novos conhecimentos contempla a
matemática e sua história instrumentos que possibilitam no aluno a visão de que a matemática está
sempre em desenvolvimento,ou seja, o conhecimento matemático está sempre em processo de construção
e dessa forma proporcionando uma relação do passado com o presente. No tocante a esse processo de
construção elencamos que: “A história da matemática é um elemento fundamental para se perceber como
teorias e praticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas num contexto especifico de sua época.” (D
AMBRÓSIO, 2009, pg 29).

Sendo assim é fundamental conhecer a matemática na sua origem e como foi criada em seu contexto,
para entender que as teorias foram criadas de acordo com a necessidade da época, e entendermos que a
matemática não é algo pronto e polido acabado, que pode ser modificada e está sendo modificada em sua
essência em constante evolução, de acordo com a necessidade do homem na sociedade.

Daí presente artigo objetiva expor uma análise de como a história da matemática está sendo abordada no
atual livro didático de matemática utilizado para o ensino de matemática na rede pública do estado de
Sergipe nas diferentes series do ensino fundamental. O fato é que, pretendemos expor como está sendo
utilizada a historia da matemática para os alunos nesse nível de escolaridade.

2- HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Desde muito cedo o homem já utilizava a matemática mesmo sem ela ser organizada e estruturada como
nos dias atuais, a exemplo dos homens da idade de pedra que utilizavam formas geométricas, em suas
pinturas rupestres. “Porem a idade da pedra não foi estática, a sociedade foi modificando para adapta-se a
um mundo em transição. (EVES, 2004)”.

Por causa dessas transições, necessidades práticas começaram a surgir e para atender as demandas da
sociedade acabou-se assim gerando a matemática em consonância com essa transições que

Como usualmente se considera como a matemática mais antiga aquela
resultante dos primeiros esforços do homem para sistematizar os conceitos
de grandezas, forma e numero, é por ai que começaremos, focalizando de
inicio o surgimento no homem primitivo do conceito de numero e do
processo de contar. (EVES, 2004, p 25.)

Por ter sido uma época em que as pessoas eram nômades, avanços científicos e intelectuais foram
limitados, isso não significa que não houve avanços. Pequenos progressos aconteceram tais como a feitura
de ferramentas, linguagens, religião, comercio e a musica. Porém esse desenvolvimento era impedido
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pelas estruturas sociais e econômicas da época. (EVES, 2004).

Os primeiros registros da matemática assim como conhecemos originaram-se no Egito, quando o povo se
estabeleceu de forma sedentária no tocante a um espaço físico deixando de ser nômades, com o aumento
das pessoas na sociedade surge a necessidade da administração das terras, e o controle de áreas de
produção e colheita e para isso inicio de contagem e medição.

Assim, pode- se dizer que a matemática primitiva originou-se em certas
áreas do oriente antigo primordialmente como uma ciência pratica para
assistir a atividades ligadas à agricultura e à engenharia. Essas atividades
requeriam o cálculo de um calendário utilizável, o desenvolvimento de um
sistema de pesos e medidas para ser empregado na colheita,
armazenamento e distribuição de alimentos [...]. (EVES, 2004, p.57).

Podemos dizer que a ênfase da matemática no antigo Egito se dava em função do rio Nilo, o melhor
aproveitamento de suas águas fator de sustentabilidade da época.

Outro povo que também desenvolveu a matemática são os babilônios, com intuito de expandir seu império
e devido a esse potente império tiveram a necessidade de manipular os números. Os babilônios lidavam
indiretamente com noção de equação a algébrica semelhantes as dos tempos atuais, pois usavam
comparação entre medidas.

Algo interessante dos povos babilônios foi a descobertas dos irracionais, número desconhecido de todos os
outros, algo diferente do contexto da época. “Os babilônios deram algumas aproximações interessantes

das raízes quadradas de números não- quadrados perfeitos, como 17/12 para Image: clip_image002.gife 17/24 para 1/ Image: clip_image003.gif.”
(EVES, 2004, p 63).

No decorrer dos tempos por volta de 300 anos (a.C) surge um novo império, o império Grego, assim
sendo intelectuais eram conhecedores da geometria. Os Gregos decidiram e contribuíram para que a
matemática tivesse um sistema dedutivo a partir de idéias intuitivas iniciais.

A matemática grega se diferencia da egípcia e babilônica pela forma de encará-la, os gregos fizeram da
matemática uma ciência sem a preocupação com as suas aplicações praticas a preocupação deles era em
torna da formalidade matemática dessa forma destacamos que na Grécia surgiram grandes matemáticos
que deram grandes contribuições pra a matemática, um deles è Pitágoras de Samos, as lendas que
falavam sobre ele também contribuíram para a sua fama, é creditado a ele o inicio da transformação da
matemática como ferramenta para contar no estudo analítico como conhecemos hoje. Porém os gregos se
destacaram na geometria, atingindo o ponto mais alto com a obra de Euclides intitulado Os elementos. Os
elementos é um conjunto de 13 livros dedicados aos fundamentos e desenvolvimentos lógicos e
sistemáticos da geometria, pois em relação a Euclides explanamos que “[...] sua fama repousa
principalmente sobre seus elementos [...]” (EVES, 2004, p 167).

Nas diversas civilizações as idéias matemáticas estiveram presentes refletindo nas ações humanas. Em
toda história a sociedade tinha necessidades, foram essas necessidades que impulsionaram a sociedade a
criar e estudar matemática, sendo assim difícil afastar a matemática do contexto social. “Embora haja
insistência para que a matemática e as ciências sejam consideradas universais, a história da matemática e
das ciências não pode se afastar dos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais [...]”.
(D’AMBROSIO, 2011, pg 11).

3.O LIVRO DIDÁTICO

Os livros didáticos já fazem parte da cultura de muitas gerações, e tendo como objetivo de atuar como
mediador do conhecimento para o ensino. Sua origem está na cultura escolar mesmo antes da criação da
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imprensa, embora já existisse a matemática, o livro impresso passou a existir após a criação da imprensa.
“Embora a matemática já exista desde pelo menos cinco mil anos, a forma que conhecemos do texto
escrito- o livro impresso-só existe desde pouco mais de quinhentos anos. (Schubring, 2003, p 03)”

É interessante observarmos que os povos antigos mesmo antes da criação da imprensa tinham seus livros,
e todas as culturas baseadas na escrita desenvolveram tecnologias para conservação e difusão do livro,
tais como a mesopotâmia que com a autonomia dos escribas começaram a produzir textos, o Egito
também possuía uma institucionalização semelhantes aos escribas, de onde existem dois papirus bastante
conhecidos, Rhind e Moscovo. Após a invenção da imprensa em 1445 uma mudança expressiva aconteceu,
a impressão de números elevados de copias de livros acelerando a sua reprodução. Embora não foi a
inovação da imprensa , mas as técnicas de impressão já existiam entres os povos antigos tais como
impressão em madeira, papiros, a significância da criação da imprensa que foi a rápida reprodução de
copias tendo em vista que os povos eram limitados na distribuição dos livros. Por muitos tempos os livros
destinados ao ensino foram considerados desinteressantes e entediantes, pois só havia interesses nas
realizações dos cientistas mais conceituados.

Esse simplificado histórico em torno da utilização do livro com o passar do tempo h mostra a existência de
livros textos mesmo antes da criação da imprensa, porém com o surgimento da imprensa, um novo rumo
para a produção de livros texto voltado para o ensino foi dado, pois os custos das copias e
armazenamento ficou mais barato tornando sua consulta mais acessível.

A proposta de um livro didático como referencia do aluno, segundo Arruda e Moretti (2002) já era
proposto por Comenius em sua carta magna, assim começando a padronizar a educação na época, e com
o passar do tempo como recurso no currículo escolar.

No tocante a utilização do livro didático o mesmo é destinado para professores, sendo estes considerados
os mediadores e transmissores dos conteúdos desses livros, e os alunos receptores desses conteúdos.
Com o objetivo de distribuídos livros para todos os alunos da rede publica de ensino o governo federal em
1985 cria o PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), através do decreto 91542 de 19 de Agosto 1985,
sendo escolhido de modo técnico administrativo pelos representantes do governo, até 1996. Dessa forma
dentro dessa ambiência é que explanaremos o que livro didático, especificamente o de matemática aborda
em torno da história da matemática para o ensino fundamental das escolas públicas da nossa sociedade
atual, já que esse livro que analisaremos foi selecionado pelo PNLD e posteriormente pelos professores.

4. METODOLOGIA

Com uma visão de que os assuntos matemáticos são melhores absorvidos pelos alunos quando se tem
uma contextualização do assunto abordado, então vamos através deste artigo apresentar informações de
como está sendo tratada a história da matemática nos livros didáticos. Através da história o homem
compreende melhor como funciona tudo da atualidade e com a matemática não pode ser diferente, e
através da história da matemática os alunos ficam sabendo o porquê de cada assunto que está estudando,
quem foi que teve a idéia de tal resolução e o desenvolvimento do objeto matemático e realmente para
que ele vai usar, o que estar estudando na escola básica.

Esse trabalho mostra como está sendo abordado a historia da matemática nos livros didáticos do ensino
fundamental adotado pela rede estadual de ensino de Sergipe. Foram analisados os livros do 6º e 9º ano
da coleção “a conquista da matemática”, dos autores Jose Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci, da
editora FTD as séries finais do ensino fundamental a escolha dessas coleções partiu das experiências de
lecionarmos no estágio nessas turmas e ao mesmo tempo estarmos cursando a disciplina de história da
matemática no curso de licenciatura de matemática no Instituto Federal de Sergipe (IFS) que serviu de
inspiração para uma maior atenção para o uso da história da matemática nos livros didáticos. Nessas
turmas de 6º e 9º anos observamos quantos e quais são os assuntos da parte histórica da matemática que
foram abordados pelos autores desses livros, o presente trabalho buscou enfatizar qual o grau de
importância que eles dão a historia da matemática e como a história da matemática está sendo abordado
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nesses livros. Foram usados como ferramenta para esse trabalho os dois livros do ensino fundamental da
coleção citada (do 6º e 9º anos) para obtenção das análises, ou seja a informação relativas a o uso da
história da matemática nessas duas coleções.

Apos leituras das histórias de cada volume do livro, afim de verificar se o texto abordado está relacionado
com o conteúdo de matemática que será abordado seqüencialmente, e qual a abordagem usada pelos
autores tendo em vista que é necessário que o aluno reflita sobre os significados da matemática em torno
do processo de construção da matemática a partir da história da matemática.

5. ANÁLISE DOS LIVRO CONQUISTADA MATEMÁTICA DO 6º E 9º ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL.

5.1 Análise do volume do 6º ano

O livro contém nove capítulos contento os seguintes assuntos:

◦ Divisibilidade: divisores e múltiplos.
◦ Geometria as idéias intuitivas.
◦ A forma fracionária dos números racionais.
◦ A forma decimal dos números racionais.
◦ Medindo comprimentos e superfície.
◦ Volume e capacidade e medindo a massa.

No que se refere a história da matemática encontramos diversos textos, sempre colocado no inicio de cada
assunto, cabe ressaltar que a página que fala da historia contem cor chamativa, viva. No primeiro capitulo
o autor traz uma abordagem da história com o título uma história muito antiga, falando sobre o sistema de
numeração dos diferentes povos, tais como o sistema Egípcio, Babilônicos, Romano, mostrando no mapa a
localização de algumas das civilizações antigas. Prosseguindo no mesmo capítulo com o titulo a historia
continua, relata a origem dos números indo-arábico e as transformações dos símbolos com o passar dos
séculos e logo após entrando no capitulo referente ao estudo dos números naturais.

No segundo capitulo, calculando números naturais, ao tratar das propriedades da adição dos números
naturais, fala dos quadrados mágicos já conhecidos pelos calculistas chineses há 600 anos antes de cristo
e logo após propondo um desafio para o aluno.

Ainda no mesmo capítulo ao abordar as propriedades da multiplicação de números naturais, traz um relato
da historia da existência de outros algoritmos para a multiplicação mostrando assim para o aluno que
outros povos antigos já tinham familiaridade com duplicações.

Ao falar sobre idéias associadas a divisão o autor relata uma pequena biografia sobre George Polya, ao
qual pouco contribui para a aprendizagem do aluno.

No capitulo em que fala de medidas de superfícies e comprimentos traz a história com o subtítulo
explorando, fala sobre a complexidade das medições com o desenvolvimento do comercio, da agricultura e
da navegação, a exemplos de medições, passo, pé, polegada e palmo. Descreve também tipos de medidas
que os egípcios e babilônios usavam. Retrata também a historia da resistência ao uso da medida metro em
alguns países, como Inglaterra e Estados unidos.

Ao falar de geometria plana o autor não relata numa história, trazendo assim questionamento sobre a
questão. Será que não há fatos históricos sobre geometria, ou geometria é menos importante que nem
historia tem

5.2. Análise do volume do 9º ano.

O livro do 9°ano é composto por 13 capítulos abordando na seqüência os seguintes assuntos:
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I-Os números reais,

II-Introdução ao cálculo algébrico,

III-Estudo dos polinômios,

IV-Estudo das frações algébricas,

V-Equações do 1° grau com uma incógnita,

VI-Porcentagem e juros simples,

VII-Sistema de equações do 1° grau com duas incógnitas,

VIII- Geometria,

IX- ngulos formados por duas retas paralelas com uma reta transversal,

X-Polígonos,

XI-Estudando os triângulos,

XII-Estudando os quadriláteros,

XIII- Estudando a circunferência e o círculo.

Dos treze assuntos que este livro traz, apenas em seis situações ele faz uso da história da matemática. Na
primeira unidade ele traz a história do número “pi” mencionando os seguintes matemáticos Arquimedes,
TsuCh`ung-Chic, Leonnhard Euler e Johann Heinrich Lombert e suas atribuições para chegar ao valor de
“pi” e provar que o mesmo é irracional, na unidade seguinte faz uma pequena abordagem sobre o uso de
letra e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema, também faz menções de
alguns matemáticos entre eles François Viète considerado “o pai do moderno cálculo literal”.

Já no capítulo seguinte o segundo volta a mencionar François Viète, desta vez ele traz um texto e volta a
ressaltar sobre sua importância na matemática. A ainda na mesma unidade traz um pequeno texto
constando informações sobre incógnitas.

Para iniciar a unidade IV utiliza-se de uma nota “As frações são antigas...” mostrando como os egípcios
escreviam as frações. Essa nota essa pode despertar o olhar do aluno para a matemática, sabendo que os
povos antigos já utilizavam-se essa ciência no dia a dia.

Para finalizar o assunto da unidade XI aborda as considerações dos matemáticos ao longo do tempo.

As unidades V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIII infelizmente ficaram sem a parte histórica dos assuntos
abordados em cada uma das unidades.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feita essas análises é importante enfatizarmos que a história da matemática aparece mais a titulo de nota,
biografia, menção de matemáticos famosos, mas ó processo de construção do conhecimento é abordado
raramente nessas coleções, deixando lacunas apesar de relatar fato e registros históricos pertinentes a
cada época, mas não vemos a abordagem da produção do objeto matemático de forma gradativa. É
importante que o professor reflita sobre como deverá fazer para propor a partir de análise como essas
situações de aprendizagem que contemplem o uso da história da matemática para explicar o processo de
construção da matemática e não o produto final como se a historia na construção dessa ciência fosse
desarticulada em épocas e contextos diferentes.
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