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Introdu~o

Educa~o

e Seus Objetivos:

E grande o ntimero de pesquisas que sao feitas com respeito ao processo educativo, pois hoje o
mundo passa por

mudan~as

com muito mais freqiiencia e em menor

espa~o

de tempo que no

passado. 0 Desenvolvimento Cultural, tecno16gico, economico e social geram uma pluralidade
de modos de interpreta~oes e aprecia~ao de valores.
Nerice (1975, p. 31) define

educa~ao

como sendo "processo que visa a levar o individuo,

simultaneamente, a explicitar as suas virtualidades e a encontrar-se com a realidade para nela
atuar de maneira consciente, eficiente e responsavel, tendo em vista a continuidade e o
desenvolvimento social, para serem atendidas necessidades e aspira~oes individuais e coletivas''.
Nota-se que a enfase do processo educativo e encaminhar o individuo a atuar na sociedade,
tornando cada vez mais capaz de decidir por si proprio e ser ativo nesse processo de

mudan~a

pela qual o mundo passa.
Muitos valores, embora enaltecidos verbalmente como os valores espirituais e morais, passam a
ter pouca influencia do comportamento pratico de urna sociedade que opta por outros valores,
especificamente seus, como o lucro, o individualismo, o materialismo. As pessoas nao pensam
sem referencia, elas o fazem a partir de urn detenninado contexto hist6rico-social e ideol6gico. E
preciso, portanto, construir coletivatnente esse referencial comurn que toma possivel a constru~ao
da etica pela educa~ao.
Cada vez mais a fe e o ensino ira contribuir na

forma~ao

integral do individuo, auxiliando-o a

compreender o mundo no qual esta inserido levando-o a refletir sob o mesmo, fazendo o~oes de
valores, agindo de .modo comprometido e nos fara tratar o homem com dignidade. Ao se falar em
educa~

no contexto mundial e pensando na

forma~o

completa do ser humano vemos que

aqueles que decidem ser obreiros neste campo tem urn grande privilegio, porem, urna enorme
responsabilidade que e a de preparar as mentes de crian~as e jovens para urna vida de utili dade no
mundo em que eles estao inseridos e para a eternidade, como afirma Gross (1996, p. 39):
"Entendemos que o homem e urn ser ativo, que se apropria de
conhecimento a medida que estes estao presentes em seu dia-a-dia; na
medida que faz uso desse 'saber' em seu cotidiano; a medida que faze
refaz sua ~ao ate que este fazer incorporado muda uso e costumes,
muda postura, possibilita ao homem ser melhor do que foi ontem".
2
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As escolas e principalmente as Escolas Adventistas procuram formar esses individuos que

participam, com base em suas aptidoes e preferencias, na sociedade aberta e em evolu~ao,
buscando toma-los independentes, autoconscientes e responsaveis. White (1968, p. 18) diz: "em
vez de fracos educados, as institui~oes de ensino poderao produzir homens fortes para pensar e
agir, homens que sejam senhores e nao escravos das circunstancias, homens que possuam
amplidao de espirito, clareza de pensamento, e coragem nas suas convic~oes."

A Matematica na Educa~io:
Da mesma forma, o ensino de Matematica nao pode fugir a essas mudan9as e tambem precisa de
uma transformayao. Assim como a vida humana esta em constante desenvolvimento e necessario
que a Matematica

cres~a

e se desenvolva na mesma propor9ao, preparando cada individuo para

atuar neste mundo.
A Matematica escolar e transmitida aos alunos como uma lista de conhecimentos nao vinculados

a realidade, uma ciencia a parte do dia a dia do aluno e, por isso, ele muitas vezes nao percebe
qual a razao de estuda-la,

for~ando-o

a uma aprendizagem desvinculada de significado. House

(1994, p. 2) diz que "em muitas salas de aula, os alunos continuam sendo treinados para
armazenar

informa~aes

e para desenvolver a competencia no desempenho de manipula.yao

algoritmicas".
Os objetivos que orientam o ensino atual nao podem ser comparados aos do passado, pois os
problemas que o homem enfrenta hoje nao se resolvem com as mesmas

solu~oes

de outrora.

Essas transformay()es nao significam o esquecimento dos conceitos passados e a busca de novas
teorias, mas como afirma Santal6 (1979, p. 34. e 35):
"0 que pode acontecer e que novos pontos de vista, mais amplos, ou
novas nota~oes permitam simplificar, aclarar ou unificar conhecimentos
anteriores, sem que isso signifique destruir a validade de uma teoria.
Estas transforma~oes fazem parte do aprimoramento das ideias e
constituem uma continua expansao no campo de atividades da
Matematica".
Ha uma grande preocupa9ao hoje quanto ao ensino de Matematica, buscando maneiras e praticas
que facilitam o aprendizado por parte dos alunos de modo a quebrar muitas barreiras que eles
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encontram no transcorrer do processo. Seguindo esta linha de pensamento podemos afirmar que o
conhecimento da Hist6ria da Matematica juntamente com outros recursos didllticos e
metodol6gicos pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem em Matematica.
Existe tambem a

preocupa~ao

com as

aplica~oes

da Matematica, que tern origem na tradicional

pergunta: "Para que serve a Matematica?", que muitos alunos fazem a seus professores. Para dar
sentido ao ensino de Matematica e sempre born perguntar: Qual o objetivo da matematica? Se o
objetivo e o conhecimento, perguntamos entao: Conhecimento do que?
A matematica deve auxiliar a vermos o mundo de maneira diferente, sendo urn terreno fertil para
implantar a cultura da busca dos porques nas pesquisas como afirma Santal6 (1975, p. 15) que ela
nos ajuda no conhecimento z'do mundo que nos rodeia, o conhecimento do universo, o
conhecimento do ambiente em que devemos viver. Neste sentido amplo, a matematica deve
ajudar incluir urn conhecimento de n6s mesmos, que fazemos parte do universo, do nosso
intelecto e de nossos semelhantes".
Contar a hist6ria da materia que esta ensinando pode ser uma forma de ilustrar as aulas e motivar
os alunos na busca de mais conhecimento sobre o assunto, bern como mostrar que ela surgiu da
necessidade que o homem teve de contar, medir, calcular e organizar os espa~os e formas. Assim,
gra~as

ao que o individuo ja conhece, ele pode fazer uma leitura do novo conteudo, atribuir urn

primeiro nivel de significado e sentido e come~ar o processo de aprendizagem.
No Brasil os Parametros Curriculares Nacionais 1 (PCN's, p. 20) no ensino fundamental, baseados
nos principios que vem sendo pesquisados nos ultimos anos menciona que "o conhecimento
matematico deve ser apresentado aos alunos como historicamente construido e em permanente
evolu~ao.

0 contexto hist6rico possibilita ver a Matematica em sua pratica filos6fica, cientifica e

social e contribui para a compreensao do Iugar que ela tern no mundo".

0 professor tambem e responsavel por apresentar a Matematica de maneira viva como afirma
Fiorentini (1995, p. 4):
"... por tras de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular
concewao de aprendizagem, de ensino, de Matematica e de Educa~ao. ( ... )
o professor que concebe a matematica como uma ciencia exata,
logicamente organizada e a-hist6rica ou pronta e acabada, certamente tera
uma pratica pedag6gica diferente daquele que a concebe como uma
1
Parametres Cuniculares Nacionais - Rege os conteudos basicos para serem ensinados nas escoJas do Brasil.
Produzido pelo Ministerio da Educa~o do Govemo Federal BrasiJeiro.
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ciencia viva, dinamica e historicamente sendo construida pelos homens,
atendendo a determinados interesses e necessidades sociais."
Entretanto ao se falar em historia, muitas vezes vern a

preocupa~ao

quanto

a cren~a

no

Criacionismo ou Evolucionismo, que permeiam a mente humana, onde se trava urn dos maiores
conflitos da humanidade. 0 homem constantemente se pergunta pela origem das coisas e de si
mesmo.

Cria~ao

e o nome que se da

a forma~ao do Universo e do seres vivos, especialmente ao

homem.
Essa constante necessidade de buscar compreensao para a sua propria origem levou o homem
elabora~ao

a

de varias teorias das quais destacamos o Criacionismo e o Evolucionismo. Como nao

e nosso objetivo discutir essas duas teorias neste trabalho, partiremos do pressuposto que o
Criacionismo como sendo aceito por grande nfunero de cientistas2 sera nossa base para o
desenvolvimento da historia da humanidade e conseqiientemente da matematica.
Se buscarmos livros que contam a historia da Matematica, com grande freqiiencia

come~am

falando do periodo pre-historico como sendo a milhoes e milhoes de anos, tendo em vista que
seu embasamento foi feito na visao Evolucionista. Entretanto ha como ja afirmamos evidencias
que mostram que o nosso mundo foi criado por urn Deus poderoso e amoroso, White (1976, p.
45) afirma:
"Deus criou o homem a Sua propria imagem. Nao M aqui misterio. Nao
ha Iugar para a suposi~ao de que o homem evoluiu, por meio de morosos
graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou
vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nivel das
concep~oes estreitas e terrenas do homem. Os homens sao tao persistentes
em excluir a Deus da soberania do Universo, que degradam ao homem, e o
despojam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos
estelares nos altos ceus, e com delicada pericia coloriu as flores do campo,
Aquele que encheu a Terrae os ceus com as maravilhas de Seu poder,
vindo a coroar Sua obra gloriosa a fim de por em seu meio alguem para
ser o govemador da linda Terra, nao deixou de criar urn ser digno das
maos que lhe deram vida. A genealogia de nossa ra~a, conforme e dada

2

ACKERMAN, Paul D. It's a Young World After All: Exciting Evidences for Recent Creation. Grand Rapids,
Mich: Baker Book House. I 986.
CLARK, Gordon H. The Biblical Doctrine of Man. Jefferson, Md: Trinity Foundation. Maryland- USA. 1984.
COOK, Charles. IfEvolutions Is False the Bible Must Be True! (Unbound booklet). Priv. Pub. (Grand Terrace,
Califonia: Center for Cration Studies). 1986.
DRAKE, W. Raymond. Gods and Sapacemen in the Acient East. New York: Signet (New American Library). 1973.
VELIKOVSKY, Immanuel. World's in Collision. New York: (New York: Macmillan). Many Editions. 1968.
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pela inspira~ao, remonta sua origem nao a uma Iinhagem de microbios,
moluscos e quadnipedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador".
Tambem a Biblia declara que Deus e totalmente soberano sobre o desenvolvimento historico do
nosso mundo, Moises disse em Deut. 32:8: "Quando o Altissimo distribuia as heran~as as na~oes,
quando dividia os filhos de Adao uns dos outros, pas os termos dos povos, confonne ao niunero
dos filhos de Israel". Isaias falou de Ciro com alguem escolhido por Deus para libertar Israel do
cativeiro babilonico (Isaias 45:1). Daniel enfatizou que Deus "muda os tempos e as esta~5es; Ele
remove os reis e estabelece os reis" (Daniel 2:21 ). 3 Essas declara~oes biblicas mostram como
Deus se preocupa com o

desen~olvimento

da

~storia

deste mundo e principalmente com o

homem.
0 homem foi dotado de inteligencia e outras prerrogativas que

nao foi concedida a nenhuma

outra criatura, e a imica especie que tern uma no~ao de tempo, portanto de passado (historia) e de
futuro, e para satisfazer esse conhecimento desenvolveu a capacidade de explicar, de entender e
cnar.
Dificilmente alguem contestara que a origem primeira do conhecimento reside no povo e obedece
a urn contexto socio-cultural muito especffico. Esse conhecimento passa por urn processo de
estruturaQao e codifica~ao e assimila~ao do proprio povo. A matematica faz parte dessa gama de
conhecimento que nao surgiu por acaso, ou por alguem que nao tinha o que fazer resolve inventar
simbolos e brincar com eles formando os niuneros.

E claro que a matematica originalmente surgiu como parte da vida diaria do homem. Desde
Adao, ele podia observar que os animais viviam em pares, alguns animais eram maiores e outros
menores, cada flor e cada folha criada por Deus tinha a sua forma. Havia
animal e muitos deles. Gradualmente deve ter surgido da massa de

diferen~a

observa~ao

entre urn

a percewao de

contrastes e semelhanQas em ni:uneros e forma a ciencia e a matematica.
Com o objetivo de mostrar essa sequencia natural do desenvolvimento do conhecimento
matematico da historia e nos dias de hoje desenvolvemos este trabalho.

3

Extraido de: SCHWANTES, Siegfried J. Deus e a Historia: Uma Perspectiva Biblica. Dicilogo vol 11, n° I. Old
Columbia Pike, Silver Spring, EUA. 1999.
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Pre Historia dos Numeros.
4

Dentro dos conceitos apresentados pelos PCN' s no Brasil (p 45) e mencionado que:
"Ao revelar a Matematica como uma cria~ao humana, ao mostrar
necessidades e preocupac;oes de diferentes culturas, em diferentes
momentos hist6ricos, ao estabelecer compara~oes entre os conceitos e
processos matematicos do passado e do presente, o professor tern a
possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favoraveis do aluno
diante do conhecimento matematico".
Contribuindo com esta ideia e importante que em nossas aulas apresentemos a origem dos
conhecimentos que serao apresentados. Quando deparamos com situac;oes onde queremos saber
quantidade, nossa primeira atitude e contar. Mas os homens que viveram no principia de nosso
mundo nao conheciam os niuneros nem sabiam contar. Entao como surgiram os numeros? Para
responder a essa pergunta precisamos ter uma ideia de como eles viviam e quais eram as suas
necessidades.
Eves ( 1995, p. 25) menciona em seu livro: "Como usualmente se considera como a matematica
mais antiga aquela resultante dos primeiros esforc;os de homem para sistematizar os conceitos de
grandeza, forma e nilmero,

e por. ai

que come~aremos, focalizando de inicio o surgimento no

homem primitivo do conceito de nilmero e do processo de contar,,.
Quando o homem saiu das maos do criador, foi colocado no Jardim do Eden eo seu primeiro
trabalho foi dar nome a cada urn dos animais (Gen. 2: 19). Enquanto desenvolvia o seu trabalho
percebeu o homem que cada uma das especies foram criadas aos pares e somente ele nao tinha
uma companheira (Gen. 2:20). Neste momento o homem come~ou a desenvolver o conhecimento
matematico. Esse tipo de conhecimento nos chamamos de senso numerico, que e a capacidade
natural que nos permite reconhecer que urn conjunto pequeno tern uma certa quantidade de
objetos a mais do que outro.
Nosso ancestral remoto devia no maximo poder estabelecer uma diferenc;a entre unidade, o par e
a pluralidade. 0 <;<;urn" significando o homem, o "dois" a mulher e o homem. No Egito antigo, o
"tres" significava a pluralidade, muitos. Em chines antigo, a ideia "floresta", se da com tres
pictogramas de uma arvore e a de "multidao" tres vezes o ser humano. Por muito tempo o
4

Parametros Cuniculares Nacionais - Rege os conteudos basicos para serem ensinados nas escolas do Brasil.
Produzido pelo Ministerio da Educa~o do Governo Federal Brasileiro.
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numero tres foi sinonimo de pluralidade, de multidao e constituiu urn limite impossivel de
conceber5• 0 que significa que na inven~ao dos nilmeros fez-se urna primeira pausa no "dois".
Encontramos esta conce~ao no desenvolvimento do conhecimento dos numeros na memoria da
crian~a

pequena. Entre doze e dezoito meses a

crian~a

aprende a fazer distin~ao entre urn, dois e

muitos objetos, entretanto ainda nao sabem contar e muito menos tern a

no~ao

do que seria a

sequencia numerica.
Determinadas especies de animais, tambem sao adotadas de urn tipo de

percep~ao

direta dos

numeros, rouxinois, corvos distinguem quantidade de urn a quatro. Existe uma historia
interessante relatada no livro de Dantzig6 que conta de urn homem que queria matar urn urubu
que morava na torre do seu castelo. Tentou varias vezes pega-lo de surpresa, mas sempre ele
fugia quando ele subia na torre do castelo.

.

Urn dia o homem resolveu enganar a ave: fez com que duas pessoas entrassem na torre e depois
de algum tempo apenas urna saisse, mesmo assim o urubu nao foi enganado. Esta experiencia foi
repetida nos dias seguintes com tres e quatro pessoas, ainda sem sucesso, pois a ave somente
voltava depois da saida do ultimo homem. Finalmente, cinco homens foram enviados

a torre e,

desta vez, o urubu nao percebendo a difereri~a entre cinco que entraram e quatro que sairam
voltou a torre e encontrou o seu fim.
Como vimos o urubu foi capaz de controlar a quantidade de homens que entravam e saiam da
torre, desde que nao fosse maior do que quatro. Isto nao significa que esses animais sabem
contar, pois ha uma diferen~a entre senso nurnerico, que se refere a uma certa perce~ao visual, e
a contagem que e urna tecnica que envolve -outros conceitos como correspondencia, fonna~ao de
grupos e outros fatores. Embora o homem tenha surgido perfeito das mao do criador era
necessaria tempo para que todas as coisas fossem aprendidas, como afirma White ( 1968, p. 15):
"Quando Adao saiu das maos do Criador, trazia ele em sua natureza
fisica, intelectual e espiritual, a semelhan~a de seu Criador. "E criou
Deus o homem a Sua imagem" (Gen. 1:27), e era Seu intento que quanto
mais o homem vivesse tanto mais plenamente revelasse esta imagem,
refletindo ·mais completamente a gloria do Criador. Todas as suas

5

Ate hoje algumas tribos indigenas mantem apenas tres palavras numericas, uma indicando o "urn", outra o "dois" e
uma para "muitos", ou seja, para mais do que dois. Exemplos os Bodocudos- Tribo do Estado do Mato GrossoBrasil.
6
Livro esgotado. A editora Zahar nao existe mais. Alguns de seus livros estao sendo reeditados pela Editora
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
·
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faculdades eram passiveis de desenvolvimento; sua capacidade e vigor
deveriarn aumentar continuarnente".
Estudos feitos mostram que durante o tempo em que o homem utilizou apenas a sua capacidade
de perceber pequenas quantidades, nao houve crescimento algum na dire~ao da matematica,
como conhecemos hoje. Foi preciso que ele desenvolvesse outras ideias para que depois de muito
tempo, surgisse a contagem como hoje a conhecemos.

Primeiros Calculos
A Matematica primitiva necessitava de urn embasamento pratico para se desenvolver, mesmo
com a entrada do pecado no mundo o homem ainda manteve grande parte dessa inteligencia
concedida pelo criador. Baerg (1992, p.12) diz em seu livro: "Os descendentes de Sete viviarn
nos montes, Ionge dos descendentes de Cairn e adoravam a Deus. Erarn homens de grande
intelecto e vida long~, podendo acumular seculos de experiencia e aprendizagem atraves de
memoriza~ao.

Sua capacidade mental ia alem da dos eruditos de nossos dias. Tinham habilidade

para compreender e empreender grandes projetos''.
Os homens daquele tempo formaram suas vilas e cidades pr6ximas ao Jardim do Eden, pois
White (1976, p. 56) diz que "o jardim do Eden pennaneceu sobre a Terra muito tempo depois que
o homem foi expulso de suas deleitaveis veredas. .. Para ali iam Adao e seus filhos a fim de
adorarem a Deus''.
Nestas vilas e cidades haviam outra8 necessidades diferentes das que se tinham no jardim. Para
obter seu alimento o homem precisava agora plantar e cuidar de animais, surgindo aagricultura e
o pastoreio como a Biblia mesmo fala sobre a profissao dos dois primeiros filhos de Adao.(Gen.
4: 3 e 4).

0 tempo passa e novos conhecimentos sobre terra e sua fertilidade, sementes, tecnicas de plantio
e colheita,

data~ao

de plantio,

sele~ao.

Os rebanhos precisam ser contados, sao elaborados

calendarios agricolas e a massa de conhecimento se expande, no sentido de urn saber pratico,
constituido de receitas uteis, que funcionam e fazem a matematica se desenvolver. Eves (1995, p.
57) diz "assim, pode-se dizer que a matematica primitiva originou-se em certas areas do Oriente
Antigo primordialmente como uma ciencia pratica para assistir a atividades Iigadas

a agricultura

e aengenharia".
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0 processo de contagem tern o seu inicio na correspondencia de urn a urn. Que confere a
possibilidade de comparar duas colec;:oes, sem ter que recorrer a contagem abstrata: permitia aos
homens do passado e de hoje abarcar varios numeros sem contar, nomear ou conhecer as
quantidades envolvidas. Alguns vestigios indicam que os pastores que guardavam urn rebanho de
ovelhas correspondiam a cada animal uma pedra, podendo conferir a quantidade de animais
posteriormente.

Como podemos ver, o homem resolveu seus primeiros problemas de calc ulo usando a
correspondencia urn a urn, assim tambem as crianc;:as quando chegam a ter urn ano e meio
aproximadamente, conseguem associar bonecas com cadeiras, carrinhos com pessoas e sabem
distinguir quantidade sem o conhecimento dos nume ros.
A correspondencia urn a urn foi o passo decisivo para o surgimento da noc;:ao de nilmero, mas

provayelmente, o homem· nao usou somente pedras para fazer correspondencia urn a urn. E muito
provavel que ele usava tambem os seus dedos para fazer contagens, levantando urn dedo para
cada objeto. Entretanto surgiu urn novo problema: levantar os dedos ou separar pedras permitia
saber a quantidade de objetos no momenta, mas nao permitia guardar esta informac;:ao por muito
tempo. Era preciso criar urna maneira de registrar estas quantidades.
Nos museus de todo mundo, ha inumeros objetos com marcas, pertencentes a epocas muito
antigas. Sao pedac;:os de paus com talhos, pedac;:os de barro cozido com marcas ou cordas com
nos. Boyer (1996, p. 17) diz: "0 usa antigo da escrita na Mesopotamia (Regiao entre rios) e
atestado par centenas de tabletes de barro encontrado em Uruk e datando de 5.000 anos atras".
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Muitos destes tabletes continham registros de nfuneros. Eves (1995, p. 58) diz que "das cerca de
meio milhao de tabuas, quase 400 foram identificadas como estritamente matematicas".
Como vimos, a enfase inicial da matematica ocorreu na aritmetica e na mensura~ao pnitica. Noe
nesse periodo recebeu das maos de Deus urn projeto de uma area que deveria ser construida para
salvar a todos que aceitassem seu apelo e as especies animais existentes na Terra, pois ela seria
destruida por urn diluvio. Esse relato deixa-nos a ideia que por essa epoca ja se conhecia algum
sistema de medida.
A area tinha grandes dimensoes, mesmo para os padroes de nossos dias. Segundo o projeto dado
a Noe, a area deveria medir 300 covados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura. Urn
covado e a distincia entre o cotovelo de urn homem ate a ponta de seu dedo indicador. Segundo
Baerg ( 1992, p. 28) "o covado mede aproximadamente 50 centimetro. Estudos a respeito das
medidas das pirimides egipcias levaram os arque6logos a acreditar que o covado, no tempo em
que as piramides foram construidas, media cerca de 57 centimetros. Moises foi educado nas
escolas do Egito; portanto, e possivel que ele tivesse essa medida em mente quando escreveu o
livro de Genesis~'.
Depois que Noe e sua familia sairam da area, construiram casa, criaram gado e cultivavam o solo
e sabemos que Noe plantou uma vinha (Gen 9:20-27). Todas estas coisas eram identicas a que
eles faziam antes do Diluvio.
Segundo Baerg ( 1992, p. 134) ''os habitante~ da cidade de Ninrode, pr6ximos afoz dos rios Tigre
e Eufrates, ficaram conhecidos por sumerios. Os arque6logos concordam com o relato biblico de
que foram os primeiros a desenvolver uma civiliza~o urbana complexa... Desde que esses povos
viviam em terras ferteis e em casas permanentes, poderiam acumular riquezas, ter colheitas
abundantes, armazenar alimentos e viver em relativo luxo".
A Biblia nos diz que Abraao vinha da cidade de Ur, que era uma aldeia sumeria onde o Eufrates
desaguava no Golfo Persico.
desenvolvida, com

cal~adas,

Escava~oes

mostraram que esta cidade tinha uma estrutura bern

sistema de fornecimento de agua e canaliza~ao de esgoto, casas bern

construidas e seus habitantes praticavam urn comercio bastante intenso. As cidades propiciavam
condi~oes

para o desenvolvimento do mercado, onde agricultores e artesaos podiam trocar bens,

provocando assim novas situa~oes para o desenvolvimento da matematica.
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Como nao poderia deixar de ser numa sociedade com este nivel de organiza~ao, os habitantes da
regiao possuiam uma linguagem escrita e urn sistema numerico. Entretanto, este nao era ainda o
sistema de numera~o que usamos hoje.
Estes homens tinham tempo ao fim do dia para ponderarem sobre os misterios da natureza e da
ciencia, o que nao ocorria no passado onde todos eram agricultores e ao final do dia estavam
cansados e prontos para o descanso.
Segundo Eves (1995, p. 54) "todos os ingredientes para o progresso cientifico estavam reunidos:
Escrita, necessidade de novas tecnologias, ambientes urbanos e tempo de lazer."
Neste momento e interessante ressaltar que outras
mesma epoca dos

babilonicos7•

civiliza~es

tambem se desenvolveram na

Essas civiliza~oes nao vieram uma ap6s a outra, pelo contnirio,

muitas coexistiram durante seculos e, embora localizadas em regioes diferentes, mantiveram
contato umas com as outras. Muitos historiadores se referem aMesopotamia, ao Egito, aindia e a
China como sendo o

"ber~o

da civiliza~ao". 0 intercambio cultural dessas

civiliza~oes

envolveu

tambem os conhecimentos matematicos e se refletiu nas suas maneiras de contar e escrever os
niuneros.

0 sistema de numera~io
A hist6ria dos sistemas de numera~ao muitas vezes se confunde com o desenvolvimento desses
povos do passado, entretanto como os babilonicos e egipcios utilizavam material para escrita
muito mais duradouro do que os chineses e indios e muito mais facil de encontrarmos relatos
sobre os primeiros povos que tambem sao os mais antigos. 0 sistema que conhecemos hoje
utilizado em quase todo o mundo foi criado pelos hindus, mas eles nao fizeram tudo sozinho.
Os babilonicos e egipcios ja possuiam seu sistema de

numera~ao

muito antes dos hindus.

Entretanto nao se comparavam com aquele que temos hoje. Os simbolos babilonicos tinham
7

Como sao frequentemente chamados OS povos da antiga Mesopotamia.
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formas de cunhas, ja se utilizavam o valor posicional e a base utilizada era a sexagesimal. Esse
tipo de base permanece ate hoje sendo utilizada em medidas geometricas e de tempo.
Os egipcios possuiam vanos simbolos com hier6glifos tirados da fauna e da flora do Nilo, por
volta de 3000 a. C., seu sistema era decimal, e nao possuiam o valor posicional.
Noao
llmbolo

I .•baatto

n •
C)

(_i

•

calcanhar

10

rolo de
corda

100

• Horde.
lotus

dedo
f? ·• eponttndo

<D< • peixe ·

~

::

• homem .

1.000

10•000 ·
100.000

1~.000

Por muito tempo esses simbolos foram utilizados, principalmente no comercio e com certeza Jose
enquanto esteve no Egito fez uso desse sistema de numera~ao o que influenciou vanos povos
vizinhos que precisavam de alirnento durante aquele periodo de seca.
Os hindus tambem tiveram contato com muitas dessas

civiliza~oes.

lnfluenciaram-nas e foram

influenciados por elas. 0 principio posicional, presente no sistema de

numera~ao

hindu

provavelmente tenha sido tirado do sistema babilonico. A base dez que e uma caracteristica do
sistema hindu, tarnbem era usada pelos egipcios e chineses. 0 zero, que
importante da
final da

numera~ao

civiliza~ao

dos hindus, talvez nao seja wna cria~ao deles.

e outra caracteristica

Ha indicios que na fase

babilonica, ja era usado urn simbolo para o nada (duas pequenas cunhas

colocadas obliquamente)8 .
Entretanto urn grande merito deve ser creditado aos hindus: o de reunir estas diferentes
caracteristicas num mesmo sistema numerico e criado o atual sistema de numera~ao desde o sec.

m a. C. e permanecendo ate hoje sendo utilizado em quase todo o mundo mesmo com as cliversas
conquistas que o mundo passou ap6s a sua cria~ao, como e mencionado em Daniel cap. 2. 9

-----..-----\
---

8
9

-.--

~

-

~

2

- --- -----~
3

.- -·--- - ...

~
4·

--~

p
5

_fi
6

?
7

_5
a

;y

Numera~iio da india setentrional desde o sec. III a. C.

BOYER, Carl B. Hist6ria da Matematica. 211 edi~o. Ed. Edgard BlUcher Ltda. Sao Paulo. 1996. p. 18
Ap6s a cria~o dos primeiros algarismos hindus o mundo foi dominado pelos gregos e romanos.
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Da queda do Imperio Romano ao final da Idade Media, o ensino na Europa se resumia em
alfabetiza~ao (ler e escrever), gramatica dialetica, ret6rica, teoria musical, a contar nos dedos e

escrever os algarismos romanos. A pratica das opera~oes aritmeticas nao estava ao alcance de
qualquer urn. A resistencia religiosa, ideol6gica ao novo metodo atrasou de tal forma sua
expansao que esta s6 chegou ap6s a Revolu~ao Francesa a ser democratizada. A partir de entao, o
citlculo e a ciencia modema puderam desenvolver-se sem entraves. Eles acabaram de destruir
para sempre seu temivel e resistente inimigo.

Geometria
A geometria na regiao da mesopotamia estava relacionada com a pratica desse povo. Para se

construir cidades bern estruturadas como vimos anteriormente (Ur, Sodoma, Gomorra... ) era
preciso ter conhecimento de area, volume e forma geometricas. Entretanto grande credito do
desenvolvimento da Geometria e dada aos egipcios, isso se da pelo fato de que muitos
documentos da regiao da Mesopotamia foram deciftados muito tempo depois dos registros
egipcios e tambem devemos Ievar em conta que parte da

constru~ao

do Egito teve

participa~ao

dos descendentes de Abraao (israelitas, que viviam na Mesopotamia) que se tomaram escravos
ap6s a morte de Jose (Exodo 1: 11 ).
Esse conhecimento se consolidou com a necessidade do povo israelita em construir urn
tabemaculo no deserto para habita~ao de Deus entre e1es (Exodo 35: 4-19) e ao dividir as terras
conquistadas entre as diversas tribos de modo que cada urn ficasse com aquilo que realmente
necessitava (Josue 21:43).

Outras contribui~oes
Propor~io

e Porcentagem- Em Genesis 14: 20 encontramos Abrao devolvendo o dizimo a

Melquisedeque, rei de Salem e sacerdote do Deus Altissimo, mostrando que naquela epoca ja se
tinha conhecimento do que era porcentagem. Tambem era necessario esse conhecimento na bora
de repartir as terras em heran~a e os despojos das batalhas vencidas pelo povo de Israel.

Levantamento de Dados (Estatistica)- Em Ni:uneros 26, Deus falou a Moises e a Eleazar, para
que eles contassem o povo que poderiam ir para a guerra e era pratica comum entre os povos
fazer estes levantamentos de dados nao somente para participa~ao em batalhas, mas tambem para
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a cobran~a de impostos. No tempo do nascimento de Jesus, Jose e Maria foram ate Belem por
ordem de Cesar para fazer urn recenseamento. Este era o principio do que conhecemos hoje por
Estatistica.

Problemas Algebricos -

Segundo Boyer (1995, p. 21) "esse assunto atingiu nivel

consideravelmente mais alto na Mesopotamia que no Egito. Muitos textos de problemas do
periodo babilonico antigo mostram que a solu~ao da equa~ao quadratica completa nao constituia
dificuldade seria para

OS

babilonicos, pois tinham desenvolvido opera~oes algebricas flexiveis.

Podiam transportar termos em uma equa~.ao somando ig11;3is a iguais, e multiplicar ambos os
membros por quantidades iguais para resolver fra~oes ou eliminar fatores".
Esses principios sao utilizados ate hoje nas resolu~oes de equa~oes.

Conclusio
0 ser humano nao esta apenas preocupado com aquilo que ve, mas sempre esta procurando
aprofundar nos assuntos a serem pesquisados. 0 prop6sito de Deus ao criar o universo e o
homem foi nao somente para nos proporcionar muitos campos de estudos, mas tambem para nos
levar a Ele como criador, mantenedor e mostrar que dependemos completamente dEle.
Zuill (1997, p. 11) disse: "Muitos cientistas dizem que a religiao nao tern Iugar na ciencia. E a
ciencia nao tern Iugar na religiao, de acordo com alguns crentes. No entanto vivemos num mundo
onde a ciencia prevalece. Ao mesmo tempo, a fe religiosa e ainda uma

for~a

importante na

sociedade e nos que cremos a consideramos como respostas aos problemas humanos. Por isso
nao podemos evitar que as duas coisas se confrontem".
Se Deus utiliza a Biblia e a Natureza para se revelar para os seres humanos, e 16gico que a razao e
a fe devem desempenhar urn papel importante em nossa vida intelectual e espiritual. As
descobertas cientificas e hist6ricas muitas vezes fazem-nos pensar em como Deus atua nos
assuntos de nosso mundo.
Ao olharmos para o desenvolvimento da Matematica tanto na hist6ria como no aprendizado do
Ser humano podemos crer em Deus que criou nosso Universo em uma ordem perfeita e o mantem
ate hoje mesmo com a entrada do pecado em nosso mundo e tambem podemos olhar alem do
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nosso tempo e confiar nas promessas feitas pelos seus profetas que urn novo ceu e uma nova
Terra nos espera, onde tudo sera novamente perfeito assim com Deus e perfeito.
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