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A Matemática
a serviço do homem
Por Maria José Soares Correa e Valéria de Oliveira Rivellis.

Um pouco de sua história
Por volta dos séculos VIII e IX a.C. (antes de Cristo), a
Matemática, para os egípcios e babilônios, não era uma
ciência organizada, mas somente usada para resolver
suas necessidades práticas, como contar a quantidade
de ovelhas em um rebanho, por exemplo.
Na Grécia, a partir dos séculos VI e V a.C., foi encarada
como uma ciência, levando em consideração problemas
relacionados com processos infinitos, movimento e
continuidade, aparecendo então o método axiomático
– dedutivo.
Com a queda da cidade de Alexandria, invadida pelos
árabes, e a conquista da Índia, dá-se o início à propagação
da cultura dos hindus. O sistema de numeração criado
por eles e que foi adotado pelos árabes, foi passado
também aos europeus. É natural que, neste percurso, a
forma de escrever os dez algarismos sofresse alterações.
Acompanhem as modificações.
Por volta do século IV, os hindus representavam os algarismos assim:

Não havia ainda um símbolo para o “nada”, ou seja, o zero.

No século IX, já com o símbolo para o zero, a representação evolui para:

Já as formas usadas pelos europeus nos séculos XV e
XVI eram:

Após a invenção da imprensa, as variações foram pequenas. Os tipos foram sendo padronizados, mas, mesmo
assim, as modificações foram inevitáveis.
Hoje a representação é esta:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
No visor das calculadoras eletrônicas e dos relógios
digitais, o que se vê é:

Algumas pessoas estão representando o zero assim Ø,
porque é desta maneira que os computadores o imprimem.
Observe na Tabela 1 a comparação das
CIVILIZAÇÃO
formas de representação de outras civilizações com a de hoje.
Babilônica
Mas a Matemática nos leva muito além
dos números, pois desenvolve o raciocínio
Egípcia
lógico, estimula a criatividade e o pensaMaia
mento convergente. Ela é uma valiosa
ferramenta para resolver problemas e
Grega
principalmente para se poder quantificar
as mais diversas questões (a distância
Romana
até um certo local, o comprimento de um
objeto, o volume de um recipiente etc.).
Hindu
Os cálculos matemáticos estão na base
inúmeras situações no nosso cotidiano .
Árabe

Aí vão alguns exemplos mais sofisticados:

á Como é que um avião se mantém no ar?
Isso é explicado pelas equações descobertas por Daniel Bernoulli no século XVIII.
á Quem irá ganhar as eleições? Aí se
deve usar a teoria das probabilidades
e fazer inferências.
á O que faz uma maçã cair de uma árvore na terra? Isso ocorre devido a força
de atração da Terra e o seu movimento
é explicado pela teoria desenvolvida por
Isaac Newton no sec XVII.
á Como é que as imagens e sons
aparecem numa televisão em qualquer parte do mundo? Através da radiação eletromagnética descrita pelas
equações de Maxwell do século XIX.
Nos exemplos citados há pouco,
várias disciplinas estão intimamente
ligadas, ou seja, a Química, a Biologia,
a Física e a Matemática .
Aí vai uma outra explicação: quando
respiramos, o elemento químico é
o oxigênio, portanto a Química está
presente. Quando este oxigênio
chega aos nossos pulmões, estamos
falando da Biologia; o volume de
oxigênio que os pulmões precisam
para funcionar, nós aí estamos falando de Matemática. E, finalmente,
qual é a pressão que este ar exerce
sobre os pulmões? Isso já é Física.

Indo-Árabe

Uma das estratégias
para aprender
Matemática é a
motivação!!!
OS SÍMBOLOS USADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabela 1

Assim, percebe-se a relação que essas disciplinas possuem umas com
as outras, utilizando apenas o “ar”
como exemplo.
Uma das estratégias para aprender
Matemática é a motivação!!!
A história tem mostrado que aquilo
que parece pura abstração, pura
fantasia matemática, mais tarde se
revela como um verdadeiro celeiro
de aplicações práticas.
Tornar as aulas de Matemática criativas, divertidas e curiosas certamente
é a maneira mais eficaz para motivar
o aluno. Por exemplo, a divisão de 35
camelos feita por Malba Tahan, no
livro O Homem Que Calculava, que
conta a história de um árabe que
usava a Matemática para resolver
qualquer tipo de problema.
A história da divisão dos camelos ficou
famosa e poderá ser instigante quando
proposta em uma sala de aula.
Ou seja, como dividir 35 camelos, recebidos por herança, a três herdeiros
sabendo de antemão que a divisão
não é exata? Dividir, então, camelos
ao meio, em pedaços!?!?
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Vejam como o árabe – o homem que calculava – resolveu.
Segundo a vontade do pai dos três herdeiros a divisão
dos 35 camelos deveria observar o seguinte:
á Para o filho mais velho seria a metade dos camelos,
isto é, 17,5.
á Para o filho do meio, um terço dos camelos, ou seja,
11,666.
á Para o filho mais novo, um nono dos camelos, ou
melhor, 3,888.

go e ainda sobrou mais um camelo, que por direito ficou
para ele, como pagamento, por ter resolvido o impasse.
Foi um final feliz, não é? Tudo isso graças a alguém
que realmente sabe aplicar bem a matemática!
Transformar a sala de aula despertando a curiosidade
do aluno, concretizando o aprendizado através do entretenimento, distanciando-se das aulas cansativas,
tediosas e intencionalmente complexas deverá ser
tarefa constante do professor de Matemática.
Ao estudante deve ser dado o direito de aprender,
não um aprender mecânico e repetitivo, de fazer sem
saber o que faz, mas envolver-se com um aprendizado
significativo, do qual ele participe raciocinando, compreendendo, reelaborando e retendo o conhecimento
de forma mais efetiva.

E veja que 17,500 + 11,666 + 3,888 = 33,054, ou seja,
isto é menos do que os 35 camelos existentes.
Os filhos não sabiam como dividir, como efetuar a divisão.
Retalhar os camelos seria, então, a única solução?
O homem que calculava resolveu o mais Profa. Valéria de Oliveira Rivellis (à esquerda) e profa. Maria José Soares Correa.
humanamente possível a questão!
Juntou aos 35 camelos mais um (o de seu
amigo, no qual viajava). Portanto, agora havia
36 camelos.
Disse para o mais velho que ao invés de 17,5,
agora receberia a metade de 36 = 18 camelos,
não havendo mais o que reclamar.
Para o filho do meio que receberia 11,666,
agora seria contemplado com 12, não podendo reclamar também.
Para o filho mais novo, que receberia 3,888
camelos, agora teria quatro camelos, não
podendo ficar aborrecido de forma alguma!!!
Todos ficaram alegres. A soma, então, ficou:
18+12+4 = 34 camelos
O homem que calculava, com a aprovação de
todos, devolveu o camelo emprestado do ami-

