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RESUMO
O trabalho situa-se no campo de pesquisa que investiga a participação da História da
Matemática e da Educação Matemática na formação de professores das séries iniciais do
Ensino Fundamental. Nossa questão central de investigação consistiu em identificar os
valores que estariam sustentando a naturalização do processo de transmissão da prática
social do cálculo escrito na instituição escolar. Tal identificação foi realizada através de
uma problematização do diálogo ocorrido, durante sessões interativas de investigação,
entre a pesquisadora e um grupo de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental.
Por sua vez, essa problematização tomou como ponto referência alguns aspectos da história
dos processos de apropriação da prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico.
Os trabalhos de Michel Foucault constituíram fonte de inspiração para o desenvolvimento
da pesquisa.

ABSTRACT
The niche of this work is in the research field which investigates the participation of
the History of Mathematics and Math Education in the formation of the teachers for the
initial grades of elementary school. Our central subject of investigation has consisted of
identifying the values which would be sustaining the naturalization of a transmission
process in the social practice of calculation written at school. Such identification was
accomplished through a problemization of the dialogue which took place during the
interactive investigation sessions between the researcher and a group of teachers from the
initial grades of elementary school. On its turn, this problemization has taken, as its point of
reference, some aspects from the history of the social practice appropriation processes of
writing calculation to the Hindu-Arabic mode. Michel Foucault's works have been an
inspiration source for the development of this research.
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INTRODUÇÃO

Iremos tratar, neste trabalho, de uma prática muito corriqueira e comum: a de se fazer
contas; contas estas que, comumente, denominamos de contas ‘armadas’1 de adição, de
subtração, de multiplicação e de divisão. Isto: contas! Iremos tratar também, e
principalmente, do modo como ensinamos essas contas atualmente.
Iniciamos nosso trabalho denominando esses procedimentos operatórios de contas
escritas – ou também, de cálculo escrito – pois queremos tratar de diferenciá-las de outros
recursos ou procedimentos de cálculo (como, por exemplo, cálculo mental exclusivo,
técnicas digitais exclusivas, etc.) que não recorrem ou se utilizam de um registro visual
sintético e duradouro no qual possamos identificar etapas dos procedimentos mentais
acionados para a realização do cálculo. Há, na atualidade, propostas2 de pesquisadores, na
área de Educação Matemática, defendendo a exclusão das contas escritas ‘convencionais’
das primeiras séries do Ensino Fundamental (em parte, devido a supostas dificuldades de
compreensão, por parte dos alunos, dos procedimentos a elas subjacentes). Estaríamos,
então, falando de assunto ‘moribundo’, prestes a desaparecer das primeiras séries do Ensino
Fundamental e, talvez, a desaparecer, por completo, do ambiente institucional escolar? Por
outro lado, há, por parte dos professores das séries iniciais, uma percepção de que esta
tradição – a do ensino das contas escritas ‘convencionais’, ou então, a do comumente
denominado de ensino dos algoritmos3.– continua mais viva do que nunca.
O que se poderia estudar e dizer acerca de coisas tão ordinárias, tão cotidianas, tão
mundanas como as contas escritas? O que ainda restaria a dizer sobre algo tão corriqueiro
como o ato de ensinar e aprender as contas escritas? Como as fazemos? Como as
ensinamos? Ou melhor, como algumas professoras de uma escola pública de nosso país as
ensinam atualmente? Que regras elas relatam que fornecem a seus alunos nos momentos da
prática escolar do ensino do cálculo escrito das operações fundamentais? Essas regras são
1

Termo utilizado correntemente no Brasil para designar a disposição numérico-espacial de um procedimento
algorítmico para se realizar, por escrito, as operações aritméticas elementares de adição, subtração,
multiplicação e divisão.
2
As propostas serão abordadas e discutidas no primeiro capítulo.
3
A palavra ‘algoritmo’ será aqui entendida como um procedimento normativo e definido, contendo um
número finito de etapas seqüenciadas que conduzem ao cumprimento de uma determinada finalidade.

1

essenciais para se realizar a conta escrita? São consideradas únicas ou necessárias? São
consideradas inerentes ao próprio modo de se calcular? Essas regras e o modo de se
proceder (como, por exemplo, a disposição dos números, a direção em que se opera com os
algarismos dos números) na realização de contas de quaisquer operações não seriam
naturais? Existiriam outras regras igualmente aceitáveis e justificáveis? Quais? Tais regras
alternativas teriam se tornado obsoletas porque seriam inadequadas, incorretas ou piores do
que as prevalecentes? Nesse caso, a história da realização de cálculos escritos envolvendo
as quatro operações aritméticas fundamentais teria sido uma história evolutiva, isto é, uma
história de um progresso constante?
Passamos, no decorrer do trabalho, a compreender – à medida que íamos nos
envolvendo com essas perguntas e com a história da apropriação dessas “contas escritas” –
que a realização das contas escritas constituía uma prática social4; e daí, passamos a
denominar tal prática de prática social do cálculo escrito.
O que um grupo de professoras do Ensino Fundamental poderia pensar e
problematizar acerca do processo escolar de transmissão da prática social do cálculo
escrito, se lhes apresentássemos, e com elas discutíssemos, procedimentos históricos
relativos a essa prática, que teriam se tornado obsoletos, bem como alguns aspectos de
constituição dessa prática na história a partir do modo prevalecente de se calcular por
escrito na instituição escolar? Que possibilidades de reflexão pedagógica uma tal história
poderia apresentar a estas professoras?
Essas e outras perguntas geraram uma história. Alguns aspectos dessa história achamse registrados na pesquisa que desenvolvemos.
Através de nossa mediação como professora-pesquisadora, algumas professoras
passaram a conhecer saberes históricos relativos à prática social do cálculo escrito, tornados
obsoletos, bem como a constituição histórica do modo prevalecente de se calcular por
escrito na instituição escolar. Um dos propósitos declarados de nossa interação com as
professoras foi o de ver a história como uma das formas de se pensar e discutir questões
pedagógicas do presente:

4

No capítulo 1, voltaremos a nos referir, com mais detalhes, à noção de prática social.
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“O pensamento que está comprometido com o presente, com a história do presente, com a
crítica do presente [...] ‘deve ser concebido como uma atitude, um etos, uma vida filosófica na
qual a crítica do que somos seja ao mesmo tempo, análise histórica dos limites que se impõem
5
a nós, assim como uma experimentação da possibilidade de transgredi-los’” .

Os capítulos que se seguem reúnem os textos por nós produzidos na tentativa de
contar esta ‘história do presente’, isto é, a história dos diálogos que as professoras e eu,
juntas, estabelecemos com o passado, e contar também um pouco do caminho por nós
percorrido na realização deste trabalho.
No capítulo 1, procuramos apresentar algumas preocupações que nos levaram à
configuração da problemática com que nos envolvemos e à proposição desta investigação,
bem como procuramos mostrar também alguns caminhos que foram sendo abandonados ao
longo desse processo de definição de propósitos.
No capítulo 2, apresentamos o processo de transmissão da prática social do cálculo
escrito das quatro operações aritméticas elementares, prevalecente no ambiente
institucional escolar brasileiro, relatado por um grupo de professoras das séries iniciais do
Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Hortolândia (SP).
No capítulo 3, apresentamos a constituição que realizamos da história do processo de
apropriação da prática social do cálculo escrito das operações aritméticas elementares,
envolvendo quantidades inteiras, no sistema numérico hindu-arábico, nos séculos XV e
XVI, no contexto geopolítico de Portugal.
Finalmente, no quarto capítulo, apresentamos nossa tentativa de problematização do
processo de transmissão escolar da prática social do cálculo escrito envolvendo quantidades
inteiras, com base no diálogo entre o modo como constituímos tal prática na história e o
modo como ela se manifesta no discurso de um grupo de professoras que aceitaram
participar como sujeitos de nossa investigação.

5

LARROSA, 2000, pp. 332-33.
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Capítulo 1
Um pouco da história deste trabalho:
o caminho percorrido até a definição da pesquisa proposta

1.1.

A construção da problemática

Experiências vividas como professora da disciplina Conteúdo e Metodologia de
Matemática no processo de trabalho com formação de professores das séries iniciais do
Ensino Fundamental começaram a suscitar aspectos da problemática abordada nesta
investigação. Essas experiências vividas foram nos mostrando que ocorria, no espaço
institucional escolar, a sedimentação da idéia de que não haveria outra forma de se realizar
cálculos por escrito, senão por meio de uma bem determinada disposição numérica
espacial, isto é, por meio dos algoritmos usuais:

Experiências e estudos realizados na graduação e no mestrado evidenciaram um outro
aspecto desta problemática. Dois trabalhos marcaram nossa trajetória inicial na área de
Educação Matemática.
Foi marcante nossa participação no Projeto de Alfabetização de Funcionários (PAF)
da universidade, através do contato estabelecido com o professor Newton Duarte, que
trabalhava com a Educação Matemática nesse projeto. O trabalho com o ábaco, a
compreensão de alguns mecanismos operatórios das operações aritméticas, a compreensão
do “lógico” permeado pelo “histórico”1, foram significativos.
Outro fato marcante, nesta nossa trajetória inicial, foi a leitura da dissertação de
mestrado de Luis Márcio Imenes, dissertação esta que se propõe, entre outras coisas, a
mostrar como as idéias matemáticas (sob uma concepção platônica da Matemática) são
1

O título/tema da dissertação de mestrado de Newton Duarte é A relação entre o lógico e o histórico no
ensino da matemática elementar (1987).
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mostradas como verdades absolutas, como idéias “permanentes, imutáveis, absolutas” 2. Em
seu trabalho, Imenes apontava para a necessidade de se romper com esta concepção no
trabalho escolar com essa disciplina.
Durante o mestrado, ao realizar um estudo histórico-pedagógico temático envolvendo
o ensino-aprendizagem da noção de número natural3, tivemos a oportunidade de conhecer
procedimentos obsoletos de cálculo por escrito, além de outras formas de cálculo (como,
por exemplo, através de técnicas digitais)4. Percebemos que, ao longo da história, foram
produzidos outros algoritmos, ou seja, outros modos de se proceder no cálculo por escrito
que: apresentavam outros modos de se dispor os números envolvidos na operação; definiam
de outros modos a direção segundo a qual deveriam ser realizadas as operações com os
algarismos dos números que estão sendo operados; apresentavam formas diversificadas de
se dispor espacialmente os registros dos números que estão sendo operados e dos resultados
intermediários e finais da operação; deixavam visíveis os riscos sobre os algarismos dos
números que estão sendo operados, etc.
Algumas questões tornaram-se alvo de nossa curiosidade:
•

por que os algoritmos escritos adquiriram a forma, isto é, a disposição
numérico-espacial que hoje assumem no processo de transmissão escolar da
prática do cálculo escrito?;

•

quais teriam sido os demais procedimentos historicamente produzidos e
utilizados para a realização de cálculos por escrito ao modo hindu-arábico?;

•

como teriam se constituído os saberes relativos à prática social do cálculo
escrito atualmente prevalecentes na instituição escolar brasileira?;

•

por que razões os saberes prevalecentes na escola acerca dessa prática social
foram, dentre outros possíveis, os que de fato sobreviveram?

Durante o processo de trabalho vivido como professora da disciplina Conteúdo e
Metodologia de Matemática (especificamente de 1989 a 1999), havíamos observado que
nossas alunas – futuras professoras –, quando solicitadas a falarem sobre os modos como
2

IMENES, 1989, p. 247.
SOUZA, 1996.
4
Esse conhecimento nos foi oportunizado através das obras de David Eugene Smith e, principalmente, através
de um breve texto que havia sido produzido por meu orientador e pela professora Maria Ângela Miorim,
destinado ao uso nos cursos de Licenciatura em Matemática da UNICAMP, o qual apresentava vários
procedimentos de cálculo escrito referentes às quatro operações aritméticas elementares.
3

6

poderiam explicar aos seus futuros alunos das séries iniciais os procedimentos utilizados
nas contas ‘armadas’, comumente apresentavam regras que deviam ser seguidas à risca
para se realizar essas contas.
Muitas vezes, as alunas não conseguiam explicar os mecanismos por elas utilizados
nas contas, apesar de os utilizarem durante toda a escolaridade. Porém, a questão que
começou a chamar mais a nossa atenção foi a de que as regras pareciam ser consideradas
por elas como ‘naturais’, dado que quando solicitávamos a elas dizerem o porquê de uma
determinada regra, ficavam muitas vezes perplexas (pois, diante do que é considerado
‘natural’, não faz sentido se perguntar o porquê), e geralmente respondiam que: “ – tem
que ser assim porque senão a conta sai errada” ou, “– não pode ser de outro jeito”.
Entendiam serem os modos atuais de se realizar cálculos por escrito os únicos e verdadeiros
modos, e as regras ou instruções5 que geralmente acompanham o ensino desses
procedimentos necessárias e únicas. Para exemplificar, vamos considerar o seguinte
algoritmo:

Para se ensinar tal conta de adição, elas freqüentemente falavam: “– 3 e 9, 12, ‘vaium’”, sendo que, muitas vezes, não conseguiam explicar o que era este ‘vai-um’. E, por
vezes, apresentavam explicações do tipo: “– Esse ‘vai-um’ quer dizer que o um passa pra
lá, mas não sei dizer porque a gente fala ‘um’, mas sei que é uma dezena e também sei que
tem que passar esse um para lá, se não a conta não dá certo”. Elas comumente relatavam
também que instruiriam seus alunos a realizar esta mesma conta de adição da direita para a
esquerda, ou seja, partindo-se sempre da casa das unidades. Para elas, esta era uma regra
necessária que deveria ser seguida à risca, assim como outras, na realização de outras
operações.
5

Passamos, posteriormente, a denominar tais regras por ‘instruções’, entendendo-as como as regras verbais
discutidas ou não (de forma matematicamente e/ou pedagogicamente conveniente ou não) pelas professoras
junto a seus alunos, e que acompanhavam o ato pedagógico de ensinar os algoritmos das quatro operações
aritméticas fundamentais.
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Nas últimas turmas com as quais trabalhamos, tivemos a oportunidade de apresentar
alguns procedimentos obsoletos de cálculo por escrito, ou seja, outros modos corretos de se
realizar a operação, sem seguir o procedimento considerado ‘natural’, como, por exemplo,
um que propõe que a adição seja realizada a partir da esquerda (conforme faziam alguns de
nossos antepassados no século XII). Pudemos notar que a perplexidade das turmas era uma
constante, quando verificavam que tal forma alternativa de se operar também conduzia à
resposta correta. Observamos essa mesma perplexidade em trabalhos posteriores que
realizamos em cursos com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental.
Algumas questões passaram a nos inquietar e as formulávamos da seguinte forma:
quais eram os procedimentos geralmente apresentados por professoras das séries iniciais,
como sendo necessários para o ensino das contas ‘armadas’ das quatro operações
elementares? Como as professoras instruíam seus alunos na realização das contas
‘armadas’? Por que, por exemplo, a prática de se operar da esquerda para a direita, quando
se efetua o algoritmo da adição, é geralmente julgada incorreta por parte de professores e
alunos? Outras práticas poderiam desafiá-la ou conviver com ela?
Estávamos nos referindo aos nossos modos habituais de realizarmos as contas
‘armadas’. Percebemos que estávamos falando de uma prática social: a prática social do
cálculo escrito.
Se inicialmente tínhamos apenas uma curiosidade acerca dos diferentes
procedimentos de cálculo escrito, essa curiosidade transformou-se em uma preocupação
com a ‘naturalização’ do processo de transmissão da prática social escolar do cálculo
escrito no contexto brasileiro.
As reflexões desenvolvidas pelo professor Miguel6 acerca da participação da história
nas aulas de matemática7 e, mais especificamente, do que denominou de estudos históricopedagógico temáticos, começaram a se fazer presentes neste trabalho, indicando-nos a
possibilidade de realização de uma constituição histórica, com fins estritamente
pedagógicos, dos modos de se calcular por escrito. Tais reflexões nos sugeriram a
possibilidade de realizar uma problematização pedagógica dessa prática social no trabalho
de formação continuada de professores com base na história da apropriação da prática
social do cálculo escrito. Para isso, partimos inicialmente de um levantamento de
6
7

MIGUEL, 1993; MIGUEL, 1996; MIGUEL e BRITO, 1996; MIGUEL, 2002; MIGUEL e MIORIM, 2002.
MIGUEL e BRITO, 1996.
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algoritmos alternativos obsoletos, ou seja, de algoritmos que seguiam procedimentos
distintos daqueles prevalecentes em nosso sistema escolar, mas que foram produzidos e
utilizados por nossos antepassados, em contextos geopolíticos diversos, durante um
determinado período de tempo, e que, por razões que poderiam ser investigadas, deixaram
de ser utilizados em nosso ambiente institucional escolar.
Estudos e leituras de reflexões realizadas por Jorge Larrosa, Salma T. Muchail, Silvio
Gallo, Tomaz Tadeu da Silva e Walter Kohan (todos, atentos leitores dos trabalhos de
Michel Foucault) e, principalmente, daqueles realizados pelo próprio Foucault, indicavamnos ferramentas conceituais interessantes para a abordagem desta problemática.
Enveredávamo-nos, muitas vezes, por caminhos tortuosos e tensos na busca de
indicações para se lidar com a problemática. Interrogávamo-nos acerca de como
poderíamos problematizar o processo de transmissão da prática social do cálculo escrito
junto aos professores de modo a imprimir-lhe historicidade. Muitas perguntas surgiram:
“Talvez [os textos] apontem na direção de uma outra forma de pensar e de escrever em
Pedagogia: uma forma em que as respostas não sigam às perguntas, o saber não siga à
dúvida, o repouso não siga à inquietude e as soluções não sigam aos problemas. Penso que o
maior perigo para a Pedagogia de hoje está na arrogância dos que sabem, na soberba dos
proprietários de certezas, na boa consciência dos moralistas de toda espécie, na
tranqüilidade dos que já sabem o que dizer aí ou o que se deve fazer e na segurança dos
especialistas em respostas e soluções. Penso, também, que agora o urgente é recolocar as
perguntas, reencontrar as dúvidas e mobilizar as inquietudes”8.

Com base inicial nesta problemática, iremos considerar a seguir os estudos que
realizamos e que, embora tenham contribuído para a definição da questão de investigação
desta pesquisa, acabaram não constituindo o foco da mesma. Após essa consideração,
falaremos sobre as opções que fizemos para definir tal questão e, por último, sobre a
própria questão de investigação.
1.2.

A formulação da questão de investigação

Inicialmente, entendíamos que o foco central de nossa pesquisa deveria ser os
trabalhos que estivessem pondo em evidência, no contexto da formação inicial ou
continuada de professores, propostas de ações pedagógicas relativas ao ensino do cálculo
escrito das quatro operações aritméticas elementares. Não encontramos trabalhos dessa
natureza; porém, encontramos pesquisas que enfocavam as dificuldades manifestadas pelas
8

LARROSA, 1999, p. 8.
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crianças das séries iniciais para compreenderem os procedimentos presentes no cálculo
escrito das operações aritméticas elementares no contexto escolar. Em todos os trabalhos a
que tivemos acesso, pudemos constatar a existência, por grande parte dos alunos, de uma
dificuldade enorme em compreender significativamente os princípios e as regras
subjacentes ao nosso sistema de numeração decimal, o que parece acarretar, mais
notadamente, a falta de compreensão de alguns algoritmos, a saber: o da adição ‘com
reserva’ (com o ‘vai-um’), o da subtração ‘com recurso à ordem superior’ (com
‘empréstimo’), o da multiplicação em que o multiplicador é constituído por um número de
dois ou mais algarismos e o da divisão.
Cecília Batista examinou os erros em contas de “armar e efetuar” em sete turmas de
2ª à 4ª série do 1º grau (na cidade de Campinas), em uma investigação 9 conduzida por ela e
publicada em um artigo (Batista, 1995). Foram analisadas 930 contas de 185 crianças. Os
resultados apresentados foram: 29,5% de erros em somas com ‘vai-um’ no início da terceira
série; 57,9% de erros em subtrações ‘com empréstimo’ no início da terceira série; 49,4% de
erros em multiplicações “por dezenas” no início da quarta série10. A pesquisadora
identificou cinco categorias de erros: 1) Reprodução errada da proposta; 2) Erro de
contagem; 3) Erros na montagem da conta; 4) Erros no ‘vai-um’ da soma; 5) Erros
específicos da subtração. E verificou que:
“... os alunos no início da 2ª série apresentam grandes dificuldades com a adição de dois
algarismos com ‘vai-um’ (ou ‘reagrupamento’), decorrentes da não-compreensão do valor
posicional. Observa-se, ainda, que os de 3ª série apresentam grandes dificuldades com a
subtração ‘com empréstimo’, que também exige o domínio do valor posicional [...] Os erros
não se restringem a casos isolados, de crianças repetentes, mas abrangem um grande número
de alunos”11.

Batista aponta algumas sugestões para o enfrentamento desse problema:
“A solução dessas questões envolve o aprimoramento do planejamento pedagógico e a
preparação dos professores, de forma a utilizar estratégias que favoreçam a compreensão do
valor posicional e o sentido das operações aritméticas, e não apenas o ensino dos algoritmos
padronizados, úteis em fases mais avançadas do processo”12.

Compreende-se melhor este ponto de vista quando se conhece a perspectiva apontada
por Kamii. Dentre as pesquisas que discutem ou mesmo chegam a apresentar propostas
9

A atividade de investigação foi realizada no início do ano letivo de 1995.
BATISTA, 1995, p. 63.
11
BATISTA, 1995, p. 71.
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relativas aos modos de se lidar com o tema em questão no trabalho de formação de
professores, destaca-se a de Constance Kamii (Kamii e DeClark, 1988, Kamii, 1994;
Kamii, 1995), que sugere a exclusão do ensino dos algoritmos convencionais nas séries
iniciais. Outros estudos de pesquisa (Lerner de Zunino, 1995; Lerner & Sadovsky, 1997;
Carraher, Carraher e Schliemmann, 1982; Carraher, 1992) sugerem a realização de um
trabalho com algoritmos “alternativos”, ou seja, algoritmos criados pelas crianças para
resolver as operações, como forma de proporcionar a apropriação dos princípios que regem
nosso sistema de numeração e dos procedimentos de operar por escrito.
Kamii, em trabalho publicado no Brasil em 1994, aponta as dificuldades que as
crianças têm para a realização dos algoritmos em razão da não compreensão do valor
posicional, defendendo a exclusão do ensino da adição ‘com reserva’ e subtração ‘com
recurso à ordem superior’ nas séries iniciais do Ensino Fundamental:
“Com as descobertas mostradas anteriormente, fundamentadas em pesquisas, eu gostaria de
explicar porque o tradicional ensino de valor posicional não funciona, assim como é
inadequado ensinar algoritmo da soma com dezenas nas duas séries iniciais”13.

Kamii conduziu uma pesquisa, apresentada em um dos seus livros14, que compara o
desempenho de crianças de um grupo ‘construtivista’ - “que nunca tiveram o ensino dos
algoritmos nas séries iniciais e que foram encorajadas a criar seus próprios
procedimentos”15 – e de um grupo de ‘comparação’ (que havia passado por “3 anos de
instrução tradicional”16). Um dos resultados apresentados foi:
“O Grupo Construtivista usou uma variedade de procedimentos, achou mais respostas
corretas e fez mais erros mais sensatos quando achou respostas incorretas. O Grupo de
Comparação, de modo geral, teve somente uma maneira de abordar cada problema – o
algoritmo convencional – e tendeu a achar respostas incorretas que revelaram um senso
numérico bastante fraco”17.

Neste trabalho, publicado no Brasil em 1995, Kamii passa a ser mais contundente:
afirma que o ensino dos algoritmos18 não é apenas inadequado, mas também “prejudicial”;
por isso, propõe o fim do ensino dos mesmos nas séries iniciais. De fato, no capítulo do
13

KAMII, 1994, p. 52.
KAMII, 1995.
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KAMII, 1995, p. 264.
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KAMII, 1995, p. 264.
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KAMII, 1995, p. 283.
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trabalho a que estamos nos referindo, sugestivamente intitulado O efeito nocivo dos
algoritmos, justifica:
“... o ensino dos algoritmos nas primeiras séries do primeiro grau é prejudicial pelos motivos
que apresentamos a seguir: 1) Os algoritmos forçam o aluno a desistir de seu raciocínio
numérico; 2) Eles ‘desensinam’ o valor posicional e obstruem o desenvolvimento do senso
numérico; 3) Tornam a criança dependente do arranjo espacial dos dígitos (ou de lápis e
papel) e de outras pessoas”19.

A aceitação deste ponto de vista indicaria que o investimento na formação de
professoras das séries iniciais deveria ser, antes de tudo, o de convencê-las acerca do
prejuízo que acarretaria o ensino dos algoritmos, ou seja, do cálculo escrito nas séries
iniciais.
Esse ponto de vista pressupõe que: 1) haveria incapacidade cognitiva das crianças,
nesta faixa de escolaridade, para a compreensão do nosso sistema de numeração e dos
mecanismos subjacentes ao nosso modo de calcular por escrito, mecanismos estes que, por
sua vez, estão baseados na compreensão deste sistema; 2) esta compreensão poderia ser
adquirida somente após a criança ter atingido um determinado grau de maturidade
cognitiva.
Não concordamos com este ponto de vista de Kamii. Primeiro, porque entendemos
que as dificuldades enfrentadas pelas crianças não teriam a ver, na verdade, com uma
suposta incapacidade cognitiva para a compreensão de nosso modo de calcular, uma vez
que, pensamos, a apropriação deste objeto não seria uma apropriação exclusivamente
cognitiva e neutra feita por um sujeito exclusivamente cognitivo e não condicionado
pelo ambiente sócio-institucional no qual o processo de apropriação ocorre. Ao invés
disso, é uma apropriação sócio-institucional de uma forma simbólico-cultural não
neutra, historicamente constituída e, portanto, um processo complexo de apropriação
permeado de valores e relações de poder.
O algoritmo prevalecente, na proposta de Kamii, parece não ser uma das opções
historicamente construídas, mas “a” expressão ‘correta’, ‘lógica’ daquela operação
aritmética, não sendo, portanto, uma das expressões, mas a expressão considerada
verdadeira de um procedimento exclusivamente racional. Para Kamii, a história20 da
construção deste conhecimento matemático cumpriria o papel de “ajudar-nos a
19
20

KAMII, 1995, p. 55.
Devemos à professora Maria Ângela Miorim a percepção desta concepção.
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compreender melhor tanto a natureza do conhecimento lógico-matemático como os
conceitos numéricos”21 a fim de que possamos fazer com que a criança passe “por um
processo construtivo similar ao de nossos ancestrais”22.
Nossa concepção de história, que discutiremos mais adiante, diverge desta
apresentada por Kamii. Para nós, o presente não faz parte de um ciclo que deveria estar
eternamente reiniciando e repetindo o passado, dado que, admitir esse ponto de vista, seria
negar dois dos elementos caracterizadores e condicionadores da própria história: a
singularidade e a imprevisibilidade.
Segundo, porque se assumíssemos tais pressupostos, seríamos levados erroneamente
a pensar que se a apropriação desta forma simbólico-cultural por parte dos alunos não
ocorresse, quando esta lhes fosse apresentada no ‘tempo cognitivo’ considerado adequado,
a culpa pelo não aprendizado deveria ser imputada aos próprios alunos.
Tomaz Tadeu da Silva apresenta uma análise singular do construtivismo piagetiano
feita por Valerie Walkerdine, da Universidade de Londres:
“Como demonstra Walkerdine, a criança construtivista não ‘existe’. [...] Ela é resultado não
apenas de estratégias discursivas, de práticas e convenções lingüísticas, mas de uma série de
aparatos materiais que fazem ‘aparecer’ a criança construtivista na sala de aula: protocolos
de observação, fichas de avaliação, arranjos do mobiliário, disposições arquitetônicas... [...]
Ao produzir essa criança, esse indivíduo raciocinante ‘normal’, essa criatura cognitiva,
racional, o construtivismo, como mostra Walkerdine, (e também Popkewitz), efetua processos
vitais de inclusão e exclusão. O construtivismo é um dispositivo de normalização”23.

Pelas considerações feitas a esta proposta, não foi esta a direção escolhida para a
nossa investigação.
Lerner – em um dos seus trabalhos (Lerner de Zunino, 1995) com crianças de
primeira, terceira e quinta séries – tomou como objeto de investigação as estratégias
utilizadas pelas crianças para a realização de contas de adição e subtração; constatou que os
procedimentos por elas utilizados para resolverem problemas são totalmente diferentes
daqueles usados para a realização das contas:
“... os estudos que temos analisado (incluindo o nosso) mostram que as crianças têm suas
próprias idéias sobre quais os aspectos das operações que são necessários representar
graficamente – idéias que nem sempre coincidem com as nossas –, e a história dos sistemas
de numeração mostra que tampouco os adultos têm tido sempre as mesmas idéias sobre como

21
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representar as operações. Portanto, seria necessário dar às crianças oportunidade de usar as
formas de representação que elas consideram válidas”24.
“Por que não lhes permitir que escrevam as somas ou subtrações que efetivamente fizeram e
que quase nunca coincidem com o procedimento convencional? Elas poderiam descobrir
progressivamente quais são as maneiras mais econômicas de realizar as operações,
sobretudo se este é um tema de discussão em aula”25.

Com os resultados obtidos por Lerner em outro trabalho (Lerner & Sadovsky, 1997),
escrito em parceria com Sadovsky, no qual observaram que a apropriação significativa do
sistema de numeração por parte das crianças é ainda problemática, chegam a algumas
propostas para o ensino dos algoritmos. Elas criticam o enfoque dado atualmente ao ensino
dos algoritmos e apontam para uma outra forma de abordar esse conteúdo, qual seja,
através do uso de algoritmos alternativos, entendidos como procedimentos escritos criados
pelas crianças para resolver as operações:
“Por que pensar em algoritmos alternativos? Porque os procedimentos que as crianças
elaboram para resolver as operações têm vantagens que não podem ser depreciadas se
comparadas com os procedimentos usuais da escola”26.

Porém, a proposta não está restrita ao uso dos algoritmos alternativos apenas; ela é
mais ampla:
“Resolver situações-problema diversificadas, elaborar estratégias e compará-las com as dos
outros, construir formas de representação e discuti-las com os demais, confrontar
interpretações acerca da notação convencional, antecipar e julgar resultados, refletir a
respeito das propriedades das operações, formular enunciados... Isto é o que propomos”27.
“... deveríamos criar situações de aprendizagem que permitam às crianças descobrirem as
razões que fundamentam a orientação convencional [direita para a esquerda no algoritmo da
adição], já que é difícil que elas descubram por si mesmas esta orientação que permite uma
maior economia no procedimento”28.

Carraher, Carraher e Schliemmann também apontam para a mesma direção, em
trabalho de 1982, intitulado Na vida dez na escola zero, no qual sugerem o incentivo ao uso
de algoritmos criados pelas próprias crianças, mostrando como crianças que trabalham são
capazes de resolver as operações aritméticas, através de cálculo mental, nas situações em
que vivem como trabalhadoras, e como elas têm dificuldades em empregar os algoritmos
24
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‘convencionais’ para resolverem estas mesmas operações nas tarefas e exercícios escolares.
Em outro trabalho (Carraher, 1992), Carraher questiona o ensino dos algoritmos nas séries
iniciais, entendendo que a escola deveria incentivar a compreensão das operações e a
resolução mental antes de propor a resolução de contas, pelas crianças, com “lápis e
papel”29.
A diferença principal destas duas propostas apresentadas e a de Kamii é que estas
últimas não propõem a exclusão do ensino dos algoritmos nas séries iniciais:
“No entanto, isso não significa que se deve deixar de lado a representação convencional. Isto
seria um absurdo, já que o que esperamos é que as crianças se aproximem da forma que
atualmente é aceita como válida. Porém, uma coisa é incluir a representação convencional
como objeto de confrontação e discussão, e outra é impô-la como a única possível”30.

Se por um lado, entendemos que a proposta de incentivar o uso pelos alunos de
procedimentos escritos criados por eles próprios para resolverem as operações é
particularmente interessante, por outro, porém, pensamos que o uso dos algoritmos
‘espontâneos’ (criados pelas crianças) com a intenção de possibilitar a apropriação
significativa por parte dos alunos do nosso modo prevalecente de calcular por escrito não
constitui, por si só, uma alternativa.
Uma vez que a proposta dos algoritmos ‘espontâneos’ parece basear-se na crença de
que a aprendizagem, por parte da criança, do funcionamento de nosso sistema de
numeração e do modo de se realizar cálculos por escrito deveria ser feita exclusivamente
através da comparação da lógica dos procedimentos criados pelas crianças com a lógica dos
procedimentos convencionais presentes no cálculo escrito, um limite que vemos nessa
proposta pedagógica é que a aprendizagem dos algoritmos convencionais não pode ser
reduzida a uma questão da apreensão por parte dos alunos da ‘lógica’ que lhes dá
fundamento. Não há apreensão apenas da ‘lógica’.
Isto significa que mesmo que incentivássemos as crianças a criarem seus próprios
algoritmos, nenhuma apropriação significativa dos mesmos por parte delas poderia ocorrer
se, em algum momento desse processo, não discutíssemos com elas as características
axiológico-normativa, alternativa e sócio-histórica das regras subjacentes ao sistema
de numeração decimal e que estão necessariamente presentes na constituição de nosso
modo de calcular.
29
30
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Entendemos que se há uma diferença em relação às formas de procedimento no
enfrentamento de um mesmo problema, esta “diferença não é uma característica natural”31
; ela é, sobretudo, uma característica socialmente produzida. Compartilhamos com Silva a
compreensão de que “a contingência e a historicidade dos presentes arranjos curriculares
só serão postas em relevo por uma análise que flagre os momentos históricos em que esses
arranjos foram concebidos e tornaram-se ‘naturais’”32. As características axiológiconormativa, alternativa e sócio-histórica das regras de nosso sistema de calcular não serão
postas em relevo através de uma criação ‘espontânea’ de procedimentos por parte dos
alunos. Em outras palavras, mesmo criando algoritmos, os alunos continuarão a
compreender “o presente arranjo” algorítmico como uma conseqüência ‘natural’ (o fato de
se valorizar determinados aspectos, e não outros, na realização das contas, como, por
exemplo, o da praticidade, o da ‘economia’ de tempo, etc., não está na escolha ‘individual’
de cada um).
Entendemos tanto os algoritmos prevalecentes na escola quanto o estilo hegemônico
de se ensiná-los na atualidade como resultados naturalizados e cristalizados de um
processo de construção social.
Não cremos, portanto, que o incentivo a e/ou o trabalho com algoritmos espontâneos
possam responder de forma satisfatória às inúmeras dificuldades colocadas pelo ensino e
pela apropriação dos algoritmos convencionais na escola.
Por outro lado, se o centro de nossa atenção permanecer, de fato, na compreensão do
processo de transmissão dos algoritmos convencionais no ambiente institucional escolar, a
direção deveria ser outra. Primeiro, passamos a entender que estaríamos tomando como
objeto de investigação não simplesmente a realização de algoritmos, mas a prática social de
se calcular por escrito.
Por práticas sociais33 entenderemos aqui um conjunto de atividades ou ações físicoafetivo-intelectuais que se caracterizam por serem: 1. conscientemente orientadas por certas
finalidades; 2. espácio-temporalmente configuradas; 3. realizadas sobre o mundo natural
e/ou cultural por grupos sociais no interior dos quais as relações interpessoais se
caracterizam por serem ou relações público-institucionais de trabalho organizado, ou outros
31
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tipos de relações humanas não institucionalizadas; 4. produtoras de conhecimentos, saberes,
tecnologias, discursos, artefatos culturais ou, em uma palavra, de um conjunto de formas
simbólicas34. Nesse sentido, podemos falar em prática social da leitura, da escrita, prática
social da religião, prática social do esporte, prática social da coleta de lixo, prática social da
pesquisa acadêmica, prática social da matemática, etc.:
“... as palavras produzem sentido, criam realidade e, às vezes, funcionam como potentes
mecanismos de subjetivação [...] as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das
palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras
palavras, são lutas em que se joga algo mais do que somente palavras”35.

Passamos a entender também que dimensões quase sempre marginalizadas, ou
mesmo ignoradas, desse processo, quais sejam, as dimensões histórica e axiológica,
adquirem relevância, tanto na explicação das dificuldades enfrentadas pelos professores no
ensino dessas formas simbólicas matemáticas, quanto nas dos estudantes em apropriaremse significativamente das mesmas.
A crença na potencialidade pedagógica do ato de se imprimir historicidade à
percepção, por parte dos professores, da ‘dimensão político-axiológica’ do processo de
circulação da prática social do cálculo escrito levou-nos, então, a definir um rumo para a
nossa pesquisa. Tal rumo acabou nos remetendo ao terreno da história, não só da
matemática como também da educação matemática, e também da história tomada em seu
sentido mais amplo. Acabou nos remetendo também ao estudo da axiologia, entendida não
apenas em seu sentido filosófico mais amplo, mas, sobretudo, no sentido restrito de uma
‘axiologia subjacente ao ato de se ensinar matemática em ambiente institucional
escolar’, e no sentido ainda mais restrito de uma axiologia subjacente ao ato de
‘transmissão da prática social do cálculo escrito em ambiente institucional escolar’.
Esse novo rumo acabou nos indicando também a necessidade de realizarmos estudos
iniciais no terreno da filosofia, mais especificamente nos da axiologia, e também, de
estudos acerca dos valores no processo de transmissão escolar da matemática.

34
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A discussão que se segue resultou de nosso estudo sintético nessas áreas. Para a
realização de tal estudo, consultamos obras de referência, ou melhor, dicionários de
filosofia (Abbagnano, 1982; Mora, 1998), livros de introdução à filosofia (Aranha, 1988;
Aranha, 1998; Chauí, 2001; Morente, 1930; Vita, 1964) e livros acerca da ética (Valls,
1994; Vázquez, 2001).
Abbagnano (1982) inicia o verbete valor, no Dicionário de Filosofia, definindo-o
como “geralmente, o que deve ser objeto de preferência ou de escolha”36. E, ao finalizar o
verbete, conclui que a melhor definição de valor seria aquela que o considera como:
“... uma possibilidade de escolha, isto é, como uma disciplina inteligente de escolhas, que
pode conduzir a eliminar algumas delas ou a declará-las irracionais ou nocivas, e pode
conduzir (e conduz) a privilegiar outras, prescrevendo a sua repetição cada vez que
determinadas condições se verificam”37.

Morente (1930) apresenta a definição de valor como uma relação de não-indiferença,
ou seja, o valor seria uma relação de não indiferença que estabeleceríamos com as coisas e
com o mundo:
“Uma coisa é valor outra coisa é ser. Quando dizemos de algo que vale, não dizemos nada do seu ser,
mas dizemos que não é indiferente. A não indiferença é a essência do valer [...] Os valores não têm,
pois, a categoria do ser, mas a categoria do valer, e acabamos de dizer aquilo que é o valer”38.

O conceito de valor se torna um dos conceitos fundamentais da filosofia a partir de
Friedrich Nietzsche (1844-1900), que contribui para a difusão do conceito e do termo 39, e
que não o entende como sinônimo de ‘bom’40. Porém, embora não venhamos aqui a
endossar essa relação sinonímia, constatamos que a noção de valor esteve relacionada
comumente à noção de bem: “bem, com efeito, é a palavra tradicional para indicar o que
na linguagem moderna se chama valor”41, e entendendo ‘bem’ tanto como “a realidade e
precisamente a realidade perfeita ou suprema e é desejado como tal”42, como entendendo
que “o bem é o que é desejado ou o que agrada, e é tal só nessa relação”43.
Uma conclusão que poderíamos, talvez apressadamente, tirar dos estudos realizados
no domínio axiológico, é que, quando fazemos uma escolha, sempre tenderíamos a escolher
36
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o que nos é mais valioso, e não o que nos é menos valioso. Entretanto, Valls nos alerta,
apoiando-se nas reflexões do pensador dinamarquês S. Kierkegaard (1813-1855), que o
homem pode “conhecer o bem” e “preferir o mal”44. Valls observa que os gregos não
compreendiam que se pudesse escolher o mal conhecendo-se o bem; que para os gregos, o
homem que escolhesse as ‘coisas más’ seria apenas um ignorante, que poderia e deveria ser
‘curado’ pela filosofia. Observa ainda que, para Sócrates e Platão, a única coisa importante
para o homem seria conhecer o bem, porque daí se seguiria necessariamente um agir bem45.
Valls afirma que Nietzsche critica esta posição, recusando-se a aceitar a tese da doutrina
platônica de que nós só ‘agimos inadequadamente’ – ou escolhemos o mal – por
ignorância, ou seja, por não conhecer o bem. Valls ainda acrescenta:
“Kierkegaard descreve a angústia como a experiência propriamente humana do ser livre,
experiência de poder realmente optar e ter mesmo de optar [...]. Aquilo que é totalmente
necessário não pode angustiar. O que já é real, enquanto tal, não angustia também. O que
angustia é a possibilidade”46.

Sabemos o quanto essas considerações são breves, provisórias e precárias; porém, foi
com base nestas reflexões que partimos para o desenvolvimento da pesquisa. Pudemos
observar, através dessas leituras parciais, que o significado do valor tem sido discutido
intimamente conectado com a questão da escolha, da possibilidade e da liberdade.
Entendemos que estes temas e/ou conceitos são complexos. Sem querer tratá-los de
maneira superficial, ou banalizá-los, mostraremos algumas conclusões, que partiram deste
breve estudo e se fizeram presentes no decorrer do desenvolvimento do trabalho (e que, de
certa forma, dirigiram o “nosso olhar”).
Se entendemos a liberdade relacionada com a questão do ‘poder escolher’, do ‘poder
agir’, incluímos nesta relação um outro elemento significativo: o poder. Em relação à
liberdade, Gallo nos alerta para a questão de uma criação de “ilusão da liberdade e
autonomia”, nas sociedades contemporâneas, em que “cada um de nós é supostamente
responsável por suas escolhas: o que, quando e como comprar, em quem votar, etc. etc..”47.
Kohan nos explica que “o poder apenas se exerce sobre indivíduos livres e a liberdade
sempre se dá no jogo de certas relações de poder. O exercício do poder pressupõe a
44
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prática da liberdade”48. Foucault nos esclarece que para ocorrer o exercício do poder é
necessário a liberdade, ou seja, homens livres, que são entendidos por “sujeitos individuais
ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidade onde diversas condutas,
diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer”49. Foucault
estabelece do seguinte modo a relação entre liberdade e poder:
“Não há relações de poder onde as relações estão saturadas – a escravidão não é uma
relação de poder, pois o homem está acorrentado (trata-se de uma relação física de coação)
– mas quando apenas ele pode se deslocar e, no limite escapar. Não há, portanto, um
confronto entre poder e liberdade, numa relação de exclusão (onde o poder se exerce, a
liberdade desaparece); mas um jogo complexo: neste jogo, a liberdade aparecerá como
condição de existência do poder (ao mesmo tempo sua precondição, uma vez que é
necessário que haja liberdade para que o poder se exerça, e também seu suporte permanente,
uma vez que se ela se abstraísse inteiramente do poder que sobre ela se exerce, por isso
mesmo desapareceria, e deveria buscar um substituto na coerção pura e simples da
violência)”50.

Isso nos fez concluir que a escolha é um componente essencial para a compreensão
do conceito valor e, para que a escolha possa ocorrer, é necessário que existam opções e
que se possa efetivamente optar por uma das alternativas colocadas pela situação e que
valores implicam em opções, escolhas e poder.
A partir do momento em que percebemos a importância da dimensão políticoaxiológica no processo de apropriação de saberes específicos no interior de um espaço
institucional, passamos a levantar pesquisas que, de certo modo, tivessem procurado
enfocar tal dimensão do processo de ensino da matemática na instituição escolar.
Encontramos apenas dois trabalhos que enfocaram esta questão.
Bishop e Clarkson apresentam uma pesquisa publicada em um artigo intitulado Que
valores você pensa que está ensinando quando ensina matemática?51. A partir do interesse
por parte dos autores em questionar e mudar os valores que atualmente estão sendo
transmitidos pelos professores, eles entendem ser necessário um conhecimento mais
detalhado do que vem ocorrendo em sala de aula, dado que “temos pouco conhecimento
acerca disto e não temos idéia de como controlar tais valores ensinados”52. Os autores
acreditam que se os professores conseguissem exercer um controle sobre os valores que
48
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ensinam, isto lhes permitiria transmitir outros valores além daqueles que ensinam. Tal
ponto de vista baseia-se na crença de que:
“Se estes valores forem considerados importantes em uma boa prática de ensino, então,
melhorar o conhecimento dos professores acerca dos valores que ensinam melhoraria
certamente seu ensino de matemática”53.

Esses autores apontam para a necessidade de realização de atividades, nos cursos de
formação de professores, que enfoquem aspectos comportamentais dos valores, tais como
escolha, preferência e consistência. Alertam não ser suficiente a mera documentação do
comportamento do professor, mostrando-se também necessário conhecer as razões pelas
quais os professores escolhem fazer o que fazem, o que pensam que fazem, o que parecem
fazer e que alternativas poderiam ser produzidas. Eles estão interessados, particularmente,
em saber se os professores estariam cientes das possibilidades de momentos, denominados
por eles de ‘críticos’ (isto é, momentos de ‘tomada de decisão’), e em saber também quais
escolhas os professores acreditam estarem disponíveis à seleção e quais valores estariam
implicados nesses atos de escolha.
Bishop também desenvolve, em conjunto com outros pesquisadores, um projeto de
pesquisa54, desde 1999, com os seguintes objetivos: 1. Investigar e documentar a
compreensão dos professores de matemática acerca dos valores que eles intencionam
promover e dos que realmente implementam em suas aulas; 2. Investigar com que extensão
os professores de matemática poderiam controlar o ensino de valores; 3. Aumentar as
possibilidades para um ensino mais eficaz da matemática com base na educação dos valores
dos professores e dos professores em processo inicial de formação. A perspectiva do
projeto é comparar os valores que estão sendo promovidos nas aulas de matemática em
Taiwan e na Coréia com aqueles que vem sendo promovidos na Austrália. Concluem
afirmando que “um resultado importante do projeto é, portanto, a luz que ele poderia
lançar sobre as naturezas distintas da educação axiológica em matemática nesses três
países”55. Acreditam que a pesquisa que desenvolvem não constitui propriamente uma
pesquisa acerca dos valores dos professores, mas acerca da “mudança e do modo como a
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consciência e a compreensão acerca dos valores que ensinam lhes permitem desenvolver
seu ensino”56. Tal objetivo, segundo eles, se revela importante, uma vez que:
“... não apenas não sabemos que valores estão sendo ensinados atualmente, como também
temos pouca idéia de quão potencialmente controlável tal ensino de valores é pelos
professores. Portanto, um objetivo adicional do projeto consiste em saber se os professores
têm, ou podem conseguir, um controle sobre os valores que ensinam. Isto, então, permitiria a
eles, teoricamente, ensinar outros valores além daqueles que ensinam atualmente”57.

Apesar destas duas pesquisas citadas indicarem um modo de considerar a dimensão
axiológica do ensino da matemática, não pretendemos em nossa pesquisa saber se os
professores têm, ou podem conseguir ter, um controle sobre os valores que ensinam.
Movimentamo-nos em uma perspectiva diversa.
Guida de Abreu, em um trabalho publicado em 1995, faz um breve comentário sobre
uma pesquisa por ela desenvolvida com crianças do ensino primário, na Ilha da Madeira,
que acabou nos sugerindo uma direção para a nossa investigação. A pesquisadora observou,
tanto em sala de aula como em entrevistas, que as crianças escondiam a mão debaixo da
carteira quando contavam pelos dedos. Em relação a este fato, ela observa:
“Este acto revela que a mediação também envolveu conhecimento sobre o valor social do
instrumento mediador [dedos na contagem]. Este valor não é fixo. Contar nos dedos pode ser
visto como inapropriado por um grupo social e aceito pelo outro. O modo como um grupo
valoriza uma prática também pode variar no tempo”58.

Em outro trabalho (1996), Abreu discute os resultados das pesquisas que realizou
com adultos e crianças de municípios do nordeste brasileiro; constata que crianças que
haviam adquirido conhecimentos acerca da matemática utilizada no contexto da cana-deaçúcar, negavam a existência desses conhecimentos pelo fato de não conseguirem dissociar
o saber adquirido do status social do grupo que o utilizava, uma vez que a extrema
valoração social negativa ligada ao trabalho da cana-de-açúcar as levava a concluir que o
saber matemático produzido no interior dessa prática social não era uma forma legítima de
saber.
A partir dessa constatação, Abreu discute as contribuições e os limites das abordagens
que se baseiam na “teoria da cognição e da cultura baseada em Vygotsky”59 e “nas teorias
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antropológicas sobre aprendizagem humana”60 baseadas em Lave. Uma das contribuições
dessas teorias teria sido, segundo ela, a constatação do “papel mediador dos instrumentos
de natureza cultural na cognição humana”61. Porém, para ela, tais teorias não conseguiam
dar conta de que “havia algo mais”62:
“Neste ponto, fui confrontada com os limites da abordagem sócio-cultural à cognição: a
aprendizagem da matemática não podia ser reduzida à internalização dos instrumentos
culturais [...] Primeiro, notei que a teoria da cognição e da cultura não estudava o impacto
psicológico da valorização social do saber [...] Segundo, observei nesta teoria a ausência
de questionamento sobre conflitos na transmissão do saber ligado a práticas ‘tradicionais’
quando co-existe com formas de saber associado com práticas ‘inovativas’”63.

Este ponto de vista abre a possibilidade de se considerar o conjunto hegemônico de
saberes relativos à prática social escolar do cálculo escrito, prevalecente na atualidade,
como um dos conjuntos possíveis, dentre outros que teriam se tornado obsoleto no contexto
brasileiro – por razões que poderiam ser investigadas.
Os algoritmos prevalecentes são, de fato, expedientes que resolvem eficazmente e
corretamente os problemas a que se propõem resolver. Eles permitem que se façam cálculos
de uma forma prática, 'rápida’ e ‘limpa’. Pode-se observar que há diferenças marcantes
entre aqueles utilizados em outras épocas e o que usamos na atualidade, tais como: a
disposição espacial dos números que estão sendo operados e do número que representa o
resultado da operação; a ordem de se operar com os algarismos que compõem os números
que estão sendo operados (da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de baixo
para cima ou de cima para baixo), a existência de riscos sobre os algarismos, etc..64
Os algoritmos prevalecentes (e o conjunto de saberes relativos à prática social escolar
do cálculo escrito) são saberes reconhecidos como verdadeiros e legitimados no interior da
instituição escolar.
Houve, porém, no processo de produção dos saberes relativos à pratica social do
cálculo escrito, escolhas e exclusões. “Selecionar e excluir é uma operação de poder”65;
este é um dos pontos de vista no qual o nosso estudo se sustenta. Por essa razão, ele não se
constitui em um trabalho de natureza estritamente psicológica ou epistemológica.
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Embora se pudesse ter a intenção de se estabelecer uma hierarquia entre esses
diferentes conjuntos de saberes relativos à prática social escolar do cálculo escrito, em
função de sua maior ou menor adequação pedagógica, este não é nosso interesse.
A nossa preocupação nesta investigação não consiste em saber quais foram ou seriam
os conjuntos de saberes relativos à pratica social do cálculo escrito mais adequados sob o
ponto de vista pedagógico, mas quais são - e por que razões o são - os conjuntos de saberes
relativos a esse objeto considerados adequados pelos professores na atualidade.
Desse modo, a nossa busca de compreensão parcial66 desse problema deverá se
orientar pela nossa questão central de investigação que consiste em identificar os valores
que estariam sustentando a naturalização do processo de transmissão da prática social
do cálculo escrito na instituição escolar. Tal identificação deverá ser feita através de
uma problematização do diálogo ocorrido, durante sessões interativas de investigação,
entre a pesquisadora e um grupo de professoras das séries iniciais do Ensino
Fundamental. Por sua vez, essa problematização deverá tomar como ponto referência
alguns aspectos da história dos processos de apropriação da prática social do cálculo
escrito ao modo hindu-arábico.
É claro que, por um lado, a questão assim formulada nos coloca a necessidade de
realizarmos uma constituição histórica dos processos de apropriação da prática social do
cálculo escrito ao modo hindu-arábico. Devido à inexistência de uma história relativa a
esses processos de apropriação constituída explicitamente com base em uma perspectiva
político-axiológica, foi necessário, portanto, tentar constituí-la para que pudéssemos nos
preparar teoricamente e metodologicamente para a realização das sessões interativas junto
às professoras participantes da pesquisa.
Desse modo, a nossa investigação passou também a assumir uma natureza histórica.
Dentre as várias perspectivas teóricas constituídas nesse terreno, optamos por nos inspirar
na genealogia apresentada e praticada nos trabalhos de Michael Foucault. Por quê?
Primeiro, porque Foucault ocupou-se, em suas pesquisas, de objetos – tais como o
corpo, a doença, a sexualidade, a punição – que não eram considerados passíveis de estudo
pelas perspectivas históricas de sua época. Ao elegê-los como objetos de estudo, procurou
66
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analisar os modos como eles se constituíram e se transformaram. “Sabemos que as análises
foucaultianas não se pretendem uma espécie de proposta teórica geral. Elas são pontuais,
circunscritas e localizadas”67.
Segundo, quando Foucault pesquisou, por exemplo, a prática atual de aprisionamento,
estava interessado, entre outras coisas, em mostrar, em suas análises históricas, que esta
prática não era “natural”, mas que teria se constituído a partir de um determinado tempo e
sob certas circunstâncias. Foi, portanto, com esse mesmo interesse e preocupação que
decidimos nos dedicar ao empreendimento de constituir historicamente o processo de
apropriação da prática social do cálculo escrito.
Terceiro, porque Foucault procurou, em seus trabalhos, fazer “história política de
uma produção de verdade”68 e fazer aparecer “a interface do saber e do poder, da verdade
e do poder”69, oferecendo, portanto, instrumentos e ferramentas conceituais a nosso ver
interessantes para a realização de nossa pesquisa. Para Muchail:
“... dizer que os escritos de Foucault concernem à verdade e ao poder significa que eles
realizam investigações históricas que buscam descrever, em períodos determinados da
história da cultura ocidental, modos de produção de saberes reconhecidos como verdadeiros
e sua articulação com modos de exercícios de poder”70.

Para Foucault, saber e poder estão “diretamente implicados”, pois “todo saber
estabelecido permite e assegura um exercício de poder”71; por isso, não haveria um
antagonismo entre saber e poder:
“Com Platão, se inicia um grande mito ocidental: o de que há antinomia entre saber e poder.
Se há o saber, é preciso que ele renuncie ao poder. Onde se encontra saber e ciência em sua
verdade pura, não pode mais haver poder político. Esse grande mito precisa ser liquidado.
Foi esse mito que Nietzsche começou a demolir ao mostrar, em numerosos textos já citados,
que por trás de todo saber, de todo conhecimento, o que está em jogo é uma luta de poder. O
poder político não está ausente do saber, ele está tramado com o saber”72.

Trazendo contribuições dessa natureza para lidarmos com a nossa questão de
investigação, se entendemos o processo de transmissão escolar da prática social do cálculo
escrito como um dentre outros possíveis, o referencial teórico foucaultiano nos obriga, de
certo modo, a constituirmos a nossa história orientada pelas relações de poder que
67
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estiveram envolvidas nesse processo particular de apropriação da prática social do cálculo
escrito, bem como a constituirmos a problematização das falas das professoras ocorridas
durante as sessões interativas de investigação com base nesse mesmo tipo de relação.
Obriga-nos também a tentar compreender não apenas os modos obsoletos antecedentes de
cálculo escrito, mas também, as razões pelas quais acabaram sendo preteridos, no tempo,
em favor de outros considerados ‘melhores’ ou ‘pedagogicamente mais apropriados’. Nesse
sentido, caso venhamos a constatar que esse processo histórico particular de apropriação da
prática social do cálculo escrito não teria ocorrido de forma isolada e autônoma em relação
ao movimento de constituição e desenvolvimento de outras práticas sociais, então, nos
obrigaremos também a identificar que outras práticas sociais teriam contribuído ou
motivado o processo particular de apropriação pelo qual estamos aqui interessados.
Mas algumas considerações, além das já realizadas, devem ainda ser feitas em relação
à concepção de poder, uma vez que o pensamento foucaultiano rompe com a concepção
clássica de poder.
Gallo explica que a concepção clássica de poder é macroscópica, ou seja, o poder
ocupa localização específica – ‘topoi’ – local ou corpo de onde ele emana. Daí, nessa
perspectiva clássica, a análise do poder consistiria em identificar os locais – ‘topoi’ – de
poder e como ele se estende pela rede social73. O que Foucault propõe, em contrapartida, é
uma ‘microfísica do poder’, entendendo-o como “disseminado pela sociedade que, se vista
como ‘teia de renda’, estaria enredada pelo poder, constituindo os micronós que dariam a
própria feição do tecido social”74. Para Foucault, o poder “não é uma estrutura, não é uma
potência de que alguns seriam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica
complexa numa sociedade determinada”75.
Para ele, o poder não é uma substância, uma propriedade, algo que alguns têm e
outros não. O poder “só existe em ato, mesmo que, é claro se inscreva num campo de
possibilidade esparso que se apóia sobre estruturas permanentes”76. Desta forma, só tem
sentido falarmos em relações de poder e em exercício do poder, e este exercício “não é
simplesmente uma relação entre ‘parceiros’ individuais ou coletivos; é um modo de ação
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de uns sobre outros”77, consiste em “conduzir condutas”78, em “ordenar a probabilidade”79,
em “governar”, que é para Foucault, “estruturar o eventual campo de ação dos outros”80.
Além disso, Walter Kohan esclarece que as concepções tradicionais concebem o
poder “como uma forma de dizer não a partir dos aparatos ideológicos do Estado”81,
sendo ele “um elemento negativo que impede a relação plena com a verdade”82, ligado
estritamente à repressão, ao impedimento. Para Foucault:
“... se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da
exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande super-ego, se apenas se
exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos
positivos ao nível do desejo – como se começa a conhecer – e também ao nível do saber. O
poder, longe de impedir o saber, o produz”83.

A preocupação com a intervenção no presente é o que mobiliza Foucault:
“Falo da verdade, procuro ver como se atam, em torno dos discursos considerados
verdadeiros, os efeitos de poder específicos, mas o meu verdadeiro problema, no fundo, é o
de forjar instrumentos de análise, de ação política e de intervenção política sobre a realidade
que nos é contemporânea e sobre nós mesmos”84.

Como se percebe, trata-se de um modo de se conceber a história como possibilidade
de se pensar as questões do presente.
Foucault procura estabelecer as relações entre a genealogia (ou história ‘efetiva’) e o
que se chama habitualmente de história. Entendemos que a constituição histórica do
processo de apropriação da prática social do cálculo escrito constitui bem mais o que ele
chama de história ‘efetiva’ ou genealógica. Uma das características desta história ‘efetiva’
seria que ela não teme ser um saber perspectivo:
“... ela [a história efetiva] não teme ser um saber perspectivo. Os historiadores procuram, na
medida do possível, apagar o que se pode revelar, em seu saber, o lugar de onde eles olham,
o momento em que eles estão, o partido que eles tomam - o incontrolável de sua paixão”85.

É esta uma das características de um estudo histórico-pedagógico conforme
concebido por Miguel (1996): propor-se perspectivo. Tal como ele, queremos interrogar o
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passado tendo em vista as preocupações e as necessidades pedagógicas do presente
relativas à prática social escolar do cálculo escrito, na perspectiva do educador matemático.
Se estamos interessados em interrogar o passado, a ‘experiência do passado’
apresentada por Jorge Larrosa, professor da Universidade de Barcelona, no livro
Pedagogia Profana, se mostra um outro ponto de vista pertinente para integrar o referencial
teórico de nosso estudo, pois, para Larrosa, a ‘experiência do passado’ só tem sentido
quando parte de uma preocupação do presente, de uma problemática do agora, do
acontecimento:
“... a interpretação do passado só é experiência quando tomamos o passado como algo ao
qual devemos atribuir um sentido em relação a nós mesmos”86.

Larrosa atribui à palavra ‘experiência’ um sentido singular: “é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca; não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”87;
portanto, a experiência não seria um experimento, entendido como a produção de uma série
de etapas que resultam “na verdade do que são as coisas e como dominá-las”88 .
Em artigo intitulado Pedagogia, Experiência e Subjetividade, no qual discute a
‘experiência da leitura’, Larrosa faz algumas reflexões interessantes acerca do passado:
“Nosso sistema educacional produz pessoas que se entendem a si mesmas sem vínculos
temporais, sem antepassados e sem descendentes [...]. As pessoas vivem em um tempo no qual
o passado tem sido reduzido a um objeto de acumulação, trivialização e consumo [...]. A crise
da educação humanística não é apenas a extinção do passado e a desaparição da memória,
mas também a perversão das relações com o passado e a trivialização da memória [...].
Muitas vezes, além disso, numa tendência quase compulsiva a apagar tudo e começar de
novo, em um menosprezo tácito por tudo o que soa como coisa antiga [...] e, por isso, nós
construímos o passado somente para nos desprendermos dele, de sua tirania, de tudo o que
tem de rotina, de hábito”89.

Não estamos interessados em construir o passado para que ele se torne “objeto de
acumulação, trivialização e consumo”; e para que possamos “nos desprender dele, de sua
tirania, de tudo o que tem de rotina, de hábito”, estamos interessados que a constituição da
história a que nos propomos possibilite pensar e problematizar o presente, fazendo com
que, durante as sessões interativas de investigação, as professoras se sintam pessoas com
vínculos temporais e com antepassados.
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É sob essa perspectiva, não por simples curiosidade de saber sobre o que se passou,
mas pela inquietude provocada pelas questões e preocupações apresentadas, que propomos
que o nosso estudo caminhe do presente para o passado de modo que o passado se torne
uma ‘experiência’ no sentido de Larrosa. Não é, portanto, um acúmulo erudito de
informações sobre a história do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito
que tornaria esta atividade uma ‘experiência’; da perspectiva em que nos colocamos, essa
atividade deve ser capaz de engendrar uma reflexão para além do momento em que
acontece, isto é, ser capaz de ajudar a compreender a história vivida:
“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e
escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da
ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço”90.

É nessa perspectiva teórica que procuramos problematizar o processo de transmissão
escolar da prática social do cálculo escrito com o grupo de professoras que aceitaram
participar de nossa investigação, examinando com elas saberes históricos relativos a essa
prática tornados obsoletos.

1.3.

A pesquisa proposta

Vamos, agora, voltar a considerar a nossa questão de investigação, já explicitada na
seção anterior. Como dissemos, ela consiste em identificar os valores que estariam
sustentando a naturalização do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito
na instituição escolar. Tal identificação será feita através de uma problematização do
diálogo ocorrido, durante as sessões interativas de investigação, entre a pesquisadora e um
grupo de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública da
cidade de Hortolândia (SP). Por sua vez, essa problematização tomará como ponto
referência alguns aspectos da história dos processos de apropriação da prática social do
cálculo escrito ao modo hindu-arábico.
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Já assinalamos as razões pelas quais a constituição de um determinado tipo de história
dos processos de apropriação da prática social do cálculo escrito se mostra indispensável
para o tratamento dessa nossa questão de investigação. Uma dessas razões é que essa
constituição histórica nos permitiria conhecer circunstâncias e modos específicos de
processos de constituição e/ou circulação (transmissão, apropriação e re-significação) da
prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico. Esse fato nos leva à necessidade de
restringirmos a constituição histórica desses processos de apropriação e, por decorrência, a
melhor delimitarmos a parte histórica a que nossa questão de investigação nos remete.
Nesse sentido, optamos por centralizar nosso estudo histórico na constituição do processo
de apropriação da prática social do cálculo escrito das operações aritméticas elementares,
envolvendo quantidades inteiras, no sistema numérico hindu-arábico, nos séculos XV e
XVI, no contexto geopolítico de Portugal. Além disso, tal constituição será feita sobretudo
com base nos modos como essa prática social teria sido posta em circulação em obras
escritas em língua portuguesa. Embora o nosso estudo histórico deva incidir centralmente
na apropriação portuguesa, não deixaremos também de fazer breves referências a alguns
aspectos dos processos de apropriação da prática social do cálculo escrito em dois outros
contextos geopolíticos: o italiano e o árabe.
Acreditamos que a investigação que realizamos poderá trazer contribuições tanto para
a discussão acerca da constituição histórica de nosso modo atual de se realizar cálculos por
escrito, como também para a discussão relativa à participação da história no processo de
formação continuada de professores das séries iniciais, no que diz respeito,
especificamente, à problemática relativa à dimensão político-axiológica do processo de
transmissão da prática social do cálculo escrito na instituição escolar.
1.4.

Método de constituição de documentos para a investigação

As breves considerações que apresentaremos nesta seção dizem respeito a como
procuramos lidar com a nossa questão central de investigação, isto é, diz respeito ao
método que orientou a constituição de documentos para a realização da investigação.
A primeira etapa deste método consistiu em fazer um levantamento e um estudo dos
procedimentos de cálculo escrito com os numerais hindu-arábicos, utilizados para as
operações aritméticas elementares, presentes em algumas obras que circularam na Europa
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Ocidental até o final do século XVI, procedimentos estes que, ao longo do tempo, acabaram
sendo preteridos pelos utilizados no contexto escolar brasileiro da atualidade.
Na seqüência, procedemos a uma seleção dos algoritmos que seriam apresentados e
discutidos com as professoras. Denominamos esta etapa do método de ‘constituição
preliminar de documentos’. Esta seleção teve como objetivo elaborar o instrumento que foi
utilizado em etapa posterior na qual realizamos, com a participação das professoras, o que
denominamos de sessões interativas de investigação.
A segunda etapa do método consistiu da realização de entrevistas com as professoras
que concordaram em participar como sujeitos desta investigação, com o objetivo de
proceder a um levantamento e caracterização dos procedimentos e das instruções que elas
dizem que fornecem a seus alunos nos momentos de ensino do cálculo escrito da adição,
subtração, multiplicação e divisão. As informações a que estávamos querendo ter acesso,
nessa etapa, referiam-se ao tipo e à natureza dessas instruções. A intenção principal da
realização das entrevistas foi buscar fazer com que as professoras realizassem uma
descrição dos procedimentos e recursos a que elas lançam mão nos momentos de ensino do
cálculo escrito a seus alunos. A análise do material produzido nessas duas etapas nos
forneceu subsídios para o planejamento das sessões interativas de investigação.
A terceira etapa do método consistiu da constituição histórica do processo de
apropriação e circulação da prática social do cálculo escrito das operações aritméticas
elementares, envolvendo quantidades inteiras, no sistema numérico hindu-arábico, nos
séculos XV e XVI, em território português, sobretudo nos modos como tal prática teria sido
posta em circulação em obras escritas em língua portuguesa.
A quarta etapa, que ocorreu concomitantemente com a terceira, consistiu na
realização de sessões interativas de investigação, durante as quais, e tendo como horizonte
o propósito de nossa pesquisa, procuramos discutir e problematizar com as professoras o
processo de transmissão escolar da prática social do cálculo escrito.
Tais sessões consistiram de encontros entre a pesquisadora e as professoras
participantes da investigação, durante os quais as professoras tomaram conhecimento dos
procedimentos obsoletos de cálculo escrito por nós selecionados na primeira etapa. Nas
sessões interativas de investigação, a pesquisadora procurou, junto com as professoras,
analisar os saberes históricos relativos à prática social do cálculo escrito tornados obsoletos,
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confrontando-os com os saberes pedagógicos constituídos pelas professoras, na ação
docente, em relação ao processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na
instituição escolar. Desse modo, a dinâmica das sessões interativas de investigação
procurou se pautar nessa relação dialógica entre o passado e o presente.
1.5.

Considerações sobre o processo de busca de obras ‘raras’: os problemas e
as emoções de uma historiadora iniciante

Em virtude do tom pessoal e informal adotado nesta seção, tomei a liberdade de falar
na primeira pessoa do singular.
O processo de busca das obras para a constituição da história que me propus a fazer
foi bastante difícil. Buscar algumas obras que circularam na Europa Ocidental até o final do
século XVI, e que colocaram em circulação procedimentos de cálculo escrito com os
numerais hindu-arábicos, foi um processo repleto de idas e vindas, e de aprendizagens de
várias ordens. Acabei seguindo caminhos tortuosos até chegar às obras e, hoje, ao avaliar
essa trajetória, percebi que, talvez, ela poderia ter sido mais direta e simples. Porém, foi
somente após o percurso trilhado que acabei enxergando novas possibilidades, ou mesmo
possibilidades mais simples.
O ponto de partida foi uma das fontes utilizadas por meu orientador e pela professora
Maria Ângela Miorim, em um breve estudo que tinham realizado, com objetivos diferentes
daqueles presentes nesta investigação. Eles haviam elaborado um texto, em forma de
atividades, para uso exclusivo em suas aulas junto a alunos dos Cursos Noturno e Diurno de
Licenciatura em Matemática da Unicamp. Neste material, eles apresentavam vários
procedimentos de cálculo escrito referentes às quatro operações elementares. Uma das
fontes para Miguel e Miorim foi a obra do historiador da matemática David Eugene Smith,
History of Mathematics. No volume 2 dessa obra, há vários procedimentos obsoletos de
cálculo escrito com os numerais hindu-arábicos para as operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão, recolhidos de várias obras e de manuscritos divulgados na Europa
Ocidental até o final do século XVII91, denominadas por Smith de ‘aritméticas’. Em 1908,
Smith publicou, nos Estados Unidos, uma obra singular e admirável Rara Arithmetica,
descrevendo essas obras de ‘aritmética’ antes de 1601. O termo ‘aritmética rara’ é utilizado
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por Smith para designar tanto as obras que tratam de procedimentos de cálculo que utilizam
os numerais hindu-arábicos, como as que utilizam o ábaco para esse fim, bem como obras
‘teóricas’ e obras que tratam do calendário eclesiástico.
Como o foco de nossa investigação era o sistema de numeração hindu-arábico,
percebi que os numerais desse sistema começaram a se fazer presentes, na Europa
Ocidental, em obras que são denominadas por Smith de ‘aritméticas práticas’ – “practical
arithmetics”92 ou ‘algoristas’– “the algorisms”93, que começaram a ser publicadas na
Europa Ocidental no século XV. Isto levou a uma primeira delimitação, a de uma época:
século XV. Para iniciar a busca, listei cerca de 13 obras descritas no Rara Arithmetica, as
quais entendia terem tido papel relevante no processo de circulação do modo hindu-arábico
de se calcular por escrito na Europa Ocidental, a saber:
•

Incommincia una practica molto bona et utile a ciafchaduno chi vuole vxare larte
dela merchadantia chiamata vulgarmente larte de labbacho publicada em
Treviso, em 1478, de autor desconhecido, e por isso comumente denominada
Aritmética de Treviso – primeira aritmética a aparecer impressa94.

•

Qui comenza la nobel opera de arithmethica ne la qual se tracta tute cosse
amercantia pertinente impressa em Veneza, em 1484, escrita por Pietro Borghi –
aritmética impressa na Itália, que “estabeleceu um modelo para as aritméticas
que a sucederam no século”95.

•

Behennd vnd küpfch Rechnung vff allen kauffmanfchafften de Johann Widman
(1462-1498), impressa em Pforzheim em 1500 (2ª ed.)96 – “primeiro grande livro
didático alemão que estabeleceu um padrão para a Alemanha”97.

•

Pictagoras arithmetrice introductor publicada em Florença, em 1491, escrita por
Philippi Calandri – primeira aritmética italiana “com ilustrações acompanhando
problemas”.

•

Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita impressa em
Veneza, em 1494, escrita por Luca Pacioli (1445-1514) – primeiro grande
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trabalho geral impresso em matemática, que inclui estudos em aritmética, álgebra
e geometria98.
•

Tractatus Arithmethice Practice qui dicitur Algorismus impressa em 1505 (2ª
ed.)99 em Paris, escrita por Pedro Sánchez Ciruelo.

•

De arte supputandi libri quattuor impressa em Londres, em 1522, escrita por
Cuthbert Tonstall – primeiro livro impresso na Inglaterra totalmente dedicado à
aritmética; está em latim100.

•

Rechnung auff der Linien und Fedem auff allerley handtirung gemacht durch
impressa em Leipzig, em 1538 (11ª ed.)101, e escrita por Adam Riese (c.14891559) – “mais popular aritmética comercial do século XVI”102; esta edição “é
diferente do primeiro livro de Riese na sua ênfase na computação com o auxílio
dos numerais hindu-arábicos, em vez de fichas”103.

•

Arithmeticae Practicae Methodus Facilis impressa em Wittenberg, em 1542 (2ª
ed.)104, escrita por Gemma Frisius – obra que combina “a antiga ciência dos
números com a aritmética comercial dos escritores italianos de um modo tal que
atraía em grau extraordinário os professores daquele tempo”105.

•

The Grounde of de Artes impressa em Londres, em 1558 (7ª ed.)106, escrita por
Robert Recorde (1510-1558) – primeira aritmética comercial usada nas escolas
inglesas107.

Além dessas obras impressas, listamos também algumas manuscritas:
•

Liber algoritmi de numero indorum; ou Liber algorismi; ou Kitab al-hisab alhind de Mohammed ibn Mussa Al-Khowarizmi.

•

Liber abaci de Fibonacci ou Leonardo de Pisa, publicada em 1202.

•

Algorismus Vulgaris de Sacrobosco, de 1230.
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Ter feito esta lista me parecia, na época, um ato academicamente necessário, embora
não me passasse pela cabeça, diante da indefinição da pesquisa, que chegaria ou que teria a
necessidade de consultar os originais, ou mesmo reproduções dos originais das obras nela
presentes, escritas entre os séculos XV e XVI. Penso, hoje, que foi um ato de extrema
ingenuidade acreditar que, se precisasse, eu iria encontrar disponíveis algumas versões
atualizadas ou traduções destas obras tão valiosas. Mas por que consultar as obras? Em
virtude do foco da investigação, precisava verificar que tipo de instruções ou orientações
acompanhavam os procedimentos de cálculo escrito nelas presentes.
Iniciei os processos de busca na Columbia University Libraries, pois pensei que se
Smith teve acesso às obras para produzir o seu belíssimo livro Rara Arithmetica, e tendo
ele sido professor da Columbia University, parte do acervo pesquisado por ele poderia
também estar lá. Existe um catálogo on-line do acervo de tal biblioteca, mas as minhas
primeiras buscas em tal catálogo não surtiram muito resultado. Digitava ora o nome do
autor e ora nome das obras que procurava. Porém, não havia me dado conta de algumas
‘artimanhas’: uma letra diferente digitada no nome do autor ou da obra poderia fazer com
que o catálogo informasse que se tratava de uma obra inexistente. Tornei a consultar o
catálogo e me ocorreu de digitar todas as possíveis variações dos títulos das obras e dos
nomes de seus autores. Encontrei, desse modo, muitas das obras que procurava. Selecionei
uma: a obra de Luca Pacioli.
Neste tempo, quase que por um acaso, descobrimos (eu e meu orientador) que em
1989, Frank Swetz havia publicado, como capítulo de seu livro Capitalism and Arithmetic
– The new math of 15th century, a obra que é considerada a primeira impressa tratando do
cálculo ao modo hindu-arábico, a Aritmética de Treviso, em versão para o inglês realizada
pelo próprio Smith. O acaso advém do fato de termos (eu e meu orientador) listado este
livro em virtude de seu título e não por conter a Aritmética de Treviso. Com muito receio de
comprar um livro via Internet, o fiz, através do site da Amazon. A obra chegou até mim sem
problema algum.
Selecionei outra obra da lista inicial para proceder à sua busca: a Summa de
Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita de Luca Pacioli. Estava confiante.
Acreditava que, dali em diante, iria ser fácil, mas mal estava começando o caminho de
acesso às obras. Encontrei-a no catálogo on line. Escrevi para a seção de livros raros da
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Columbia University Libraries (na qual estava catalogada a obra), perguntando como
poderia ter acesso a ela. A resposta foi que minha universidade poderia requisitar o
empréstimo da obra microfilmada. Consultei o bibliotecário da Faculdade de Educação, que
me informou desconhecer esse procedimento; por isso, encaminhou-me para a Biblioteca
Central da UNICAMP. A bibliotecária responsável pelo setor de empréstimos entre
bibliotecas também desconhecia o procedimento e o sistema de empréstimos conhecido era
o da British Library (BL), mas prontificou-se a escrever para a Columbia University
Libraries (CLU) para obter informações. Tal foi nossa surpresa (minha e da bibliotecária)
quando a resposta da CLU foi que fizéssemos o empréstimo via British Library, ou seja, a
UNICAMP pediria emprestado da BL e esta, por sua vez, pediria para a CLU. Neste tempo,
a bibliotecária informou-me que havia encontrado na BL a obra do Luca Pacioli
(microfilmada); ela realizou o pedido para que a BL nos enviasse o microfilme da mesma.
Tudo isso era muito novo para mim: microfilme de livros, cópia negativa de microfilme,
cópia positiva de microfilme, máquina para ver microfilmes, etc., mas, durante este
percurso, fui procurando me ‘inteirar’ destes procedimentos. Consegui uma cópia impressa
do microfilme, com muitas partes ilegíveis, devido à gentileza das bibliotecárias da BC da
UNICAMP.
Nesse intervalo de tempo, havia percebido a necessidade de procurar aritméticas
anteriores ao século XV, pois os estudos apontavam que as obras manuscritas do século XII
continham procedimentos obsoletos que eram interessantes para o tratamento do objeto da
investigação.
Então, retornei ao catálogo da CLU e procurei alguma tradução da obra de Kitab alhisab al-hind al-Khowarizmi (agora já com as ‘artimanhas’). Encontrei uma versão
francesa recente das traduções latinas (do século XII) desta obra, reunidas em um livro cujo
título procurei em um site francês de venda de livros, Alapage, que meu orientador havia
indicado. Um pouco receosa, procurei informar-me no site Alapage acerca do procedimento
de compra e acabei encontrando o livro classificado no gênero de psicologia e psicanálise.
Pensei ter havido um engano de minha parte, não sendo aquele o livro que procurava.
Retomei, então, as referências e vi que todas coincidiam. Quase chegamos (eu e meu
orientador) a desistir da compra quando resolvi verificar o ISBN do livro: era o mesmo!
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Com as indicações do professor Gert Schubring, encontrei uma edição americana do
livro de Fibonacci, que foi publicada em 27 de setembro de 2002 (nesta época, estávamos
em junho de 2002), que poderia ser adquirida no site Amazon.
Como os estudos apontavam para a necessidade de se enfocar as instruções de cálculo
presentes nas obras escritas em língua portuguesa (que não foram descritas por Smith), as
incluí em minha lista. Sabia, através de alguns estudos acerca da história da matemática em
Portugal, que a primeira obra impressa naquele país, tratando da realização de cálculos ao
modo hindu-arábico, havia sido a de Gaspar Nicolas, escrita em 1519. Estava à procura
dessa aritmética em bibliotecas brasileiras, quando a professora Maria Laura M. Gomes, da
Universidade Federal de Minas Gerais, sabendo do estudo que vinha realizando, enviou-me
cópia de um precioso trabalho realizado por um pesquisador português acerca das primeiras
aritméticas portuguesas. Era uma cópia do trabalho do pesquisador Antonio Augusto
Marques de Almeida, publicado em 1994, em Portugal. Este estudo singular e valioso,
denominado Aritmética como descrição do real (1519-1679), trata dos livros de aritmética
publicados em Portugal entre 1519 e 1679.
Esse trabalho foi muito valioso para a mim, pois além de discutir sobre a constituição
da Aritmética em Portugal, continha indicações precisas acerca de todas as primeiras
publicações em Portugal, bem como as bibliotecas portuguesas nas quais essas publicações
raras poderiam ser encontradas (e este era um dado precioso para mim!).
Através de uma consulta ao catálogo on-line da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
(BN), encontrei duas obras: Pratica d’Arismetica, de 1540, de Ruy Mendes (também
chamado de Rodrigo Mendes) e Tratado da Pratica d’Arismetyca, de 1716, de Gaspar
Nicolas. Entrei em contato com a BN do Rio de Janeiro e obtive a informação de que a obra
de Rodrigo Mendes se encontrava microfilmada. Quanto à segunda obra, a informação era
a de que ela se encontrava muito danificada e ainda não estava microfilmada. Refiro-me à
microfilmagem, pois este é um dado precioso na busca de documentos raros, uma vez que
pode significar a consulta a uma obra ou não: o fato de estar microfilmada garante a
possibilidade de cópia.
Porém, não cheguei a ir à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pois com o acesso à
obra de Marques Almeida, pude estudar um pouco o universo dos livros portugueses. Em
função destes estudos, estabeleci contato com o professor José Manuel Matos da Faculdade

37

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que aceitou orientar-me em
uma temporada de estudos108 em Portugal. Embora eu não o conhecesse pessoalmente, o
professor Matos, além de contribuir para que minha estadia em Portugal fosse produtiva,
acabou também se envolvendo com minhas buscas das obras em seu país.
Consultar as obras em Portugal envolveu outras atividades diversas, e também
aprendizagens e sensações diferentes, além daquelas que já havia ‘experienciado’ neste
processo. Consultar as obras implicava, antes, realizar (e aprender) uma série de
procedimentos para se ter acesso a elas, e estes foram sendo aprendidos ao longo de minha
estadia naquele país. Como a quase totalidade das obras é rara, o acesso era mais difícil e
restrito; porém, os procedimentos variavam de uma biblioteca para outra. Em algumas, o
procedimento era extremamente simples, em outras, bem dificultoso. Além desses
procedimentos, a atividade de consulta envolvia um outro aspecto difícil de descrever: a
emoção de folhear uma obra do século XVI, cuidadosamente, página a página. A obra
parece ‘transpirar’ seu tempo, as marcas, a tinta, as páginas amareladas fazem remeter para
a época de sua produção.
Na Sala de Leitura Geral da Biblioteca Nacional de Lisboa, consultei a obra Flor da
Arismetica Necessaria ao uso dos cambios e quilatador de ouro e prata de Guiral Pacheco
(1624) e achei estranho ela encontrar-se naquela sala. Acreditei tratar-se de um engano de
minha parte, mas, mesmo assim, aguardei no lugar indicado. Na Biblioteca Nacional,
quando o leitor entra na Sala de Leitura Geral, primeiro entrega a uma funcionária, que fica
na entrada, o seu respectivo cartão e o pedido anotado em fichas próprias; a funcionária
encaminha o pedido e determina o seu lugar para sentar em mesas, que são enormes, todas
viradas par um imenso quadro (os lugares são numerados); entreguei meu pedido e entendi
que era nas mesas onde se devia permanecer aguardando; sentada, via que funcionárias
percorriam mesas colocando livros sobre elas. Era assim, então, que o livro chegaria em
minhas mãos. Mas, passado um tempo, a funcionária dirigiu-me a palavra, quase
sussurrando, informando-me que não havia trazido o pedido porque a obra estava em mau
estado. Decepção. Mas não me dei por vencida. Fui me informar com a funcionária do
balcão o que era necessário fazer para ver a obra, pois ela era de interesse da pesquisa que
estava realizando, e ela me informou que era necessário assinar um termo de
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estudos em Portugal.
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responsabilidade e apresentar à responsável geral da biblioteca uma justificativa para ver a
obra. Disse-me ainda que, após isso, a responsável geral pela biblioteca poderia autorizar
ou não o pedido. Fiz o termo de responsabilidade e perguntei: “– Aguardo aqui?” A
funcionária respondeu: “- Não! No seu lugar!”. Nem preciso dizer que os momentos que
antecederam a chegada da obra em meu lugar pareceram intermináveis. Mas eis que a obra
chegou, para meu espanto, nas minhas mãos, amarrada com uma fitinha, capa de couro
desgastada pelo tempo e páginas amarelas e um pouco soltas. Este é um dos momentos
difíceis de descrever...
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Continuava a procurar as obras para poder consultá-las. Nem todas encontravam-se
na cidade de Lisboa. Na cidade do Porto ocorreu outra situação de aprendizagem neste
ofício de busca das obras raras. Esperava para consultar, na Secção de Obras Reservadas da
Biblioteca Municipal da cidade do Porto, a obra de Bento Fernandes (1555). A sala estava
vazia. Já havia feito o pedido para consultar a obra e estava ‘passando os olhos’ nos livros
dispostos em uma estante, quando uma outra pesquisadora, que iria ver alguns mapas,
começou a discutir com a funcionária encarregada de trazer os livros (a funcionária estava
substituindo a que ocupava esta função e percebia-se que ela não tinha prática naquela
função). A pesquisadora se alterou, chegando, por vezes, a ofender a funcionária,
utilizando-se de seu ‘status’ de ‘pesquisadora’. Aquela situação me incomodou muito, tive
vontade de interferir; porém, tentei desviar minha atenção da discussão, por lembrar minha
situação de estrangeira. Aquela discussão estava me fazendo mal. Resolvi, então, olhar os
livros de uma outra estante, mais distante. Percorri com os olhos os títulos e, de repente,
encontrei um livro intitulado Os incunábulos das bibliotecas portuguesas - Inventário do
patrimônio móvel. Sabia que ‘incunábulo’ era a denominação dada a todo livro impresso
antes de 1500. Comecei a folhear o livro, tentando me concentrar nos incunábulos que
gostaria de encontrar, quando ocorreu-me um pensamento como se fosse uma luz: “O
Summa de Pacioli! É um incunábulo, é de 1494!”.
Para entender um pouco melhor esta situação, explico que meus esforços iniciais
referentes à aquisição desta obra haviam sido no sentido de se tentar encontrar, naquele
país, uma edição dela em italiano atual (pois já tinha uma cópia impressa da obra de 1494
no Brasil). Não havia conseguido. Cheguei a perguntar ao professor José Manuel e ao
professor Marques de Almeida se sabiam de uma reedição de tal obra, e ambos haviam dito
que não. Porém, depois de algum tempo, os estudos em Portugal começaram a me mostrar
que esta obra teve uma influência maior do que supunha sobre as obras dos autores
portugueses; daí, passei a entender que seria importante verificar a existência da obra de
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1494 em bibliotecas portuguesas; inicialmente, tentei encontrá-la (muitas vezes com ajuda
de funcionários) em todas as bibliotecas que já havia ido, mas como não obtive êxito 109,
desisti, ou seja, abandonei a busca, mas acho que algo ficou na minha mente. Eram os
últimos dias de minha estadia em Portugal.
Procurei, então, no livro dos incunábulos, o verbete “Luca Pacioli” e encontrei uma
indicação: “ver Luca de Borgo de San Sepolcro”. Pensava: “- Como fui tola! Já tinha visto
este nome para Luca Pacioli, por que não havia procurado por ele?” Encontrei a página de
Luca de Borgo de San Sepolcro e vi que havia exemplares da obra Summa na Biblioteca
Nacional, na Biblioteca da Ajuda e na... Biblioteca Municipal do Porto! Onde exatamente
eu me encontrava naquele momento. Me dei conta de que a outra pesquisadora havia ido
embora. Senti-me melhor, pois pude conversar com a funcionária sobre a situação ocorrida.
Pedi para ver a obra de Luca Pacioli, ou melhor, de Luca de Borgo de San Sepolcro.
A obra chegou dentro de uma caixa grande. Apesar de ter uma cópia idêntica impressa, foi
diferente ver os algoritmos escritos nas suas margens amareladas que foram sendo
consumidas pelo tempo. É uma sensação difícil de descrever, parece que, neste instante,
nos ligamos com a humanidade...
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Achava isso estranho, pois Almeida (1994) havia registrado brevemente em seu livro que havia exemplares
dessa obra nas bibliotecas portuguesas. Poderia ter perguntado a ele, mas isso só me ocorreu após nossos
encontros e não tive a oportunidade de encontrá-lo novamente.
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Recentemente encontrei esta obra disponível em site da internet110 (foto anterior).
Em vista deste acontecimento, voltei a procurar a obra na Biblioteca Nacional de
Lisboa, para verificar o que havia ocorrido. A funcionária me explicou que, talvez, eu não
havia encontrado por só ter procurado no catálogo eletrônico (e era o que havia ocorrido);
explicou que nem todos os livros estavam no catálogo eletrônico.
Nas leituras que fui realizando em Portugal, encontrei uma referência interessante, em
uma das obras de Luis Albuquerque111, dizendo respeito a um manuscrito com tábuas
astronômicas anteriores ao século XVI. Em um deles, foi transcrita, no final, “uma
aritmética elementar”. Perguntava-me: “Por que um tratado de astronomia trazia uma
aritmética elementar?” A conjectura com que vinha trabalhando - a de que a prática social
da astronomia teria contribuído fortemente para que a difusão do sistema de numeração
hindu-arábico e o modo de realizar cálculos por escrito a ele associado – começava a
ganhar força. Segundo a indicação contida na obra de Albuquerque, o manuscrito
encontrava-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fui ao Arquivo. É um prédio
moderno e arrojado, que guarda obras e documentos muito antigos. A obra estava
microfilmada, por isso não pude ver a própria obra, mas enquanto estava no Arquivo, me
lembrei de que um colega da residência dos estudantes me havia dito que tinha visto um
ábaco em uma exposição do acervo do Arquivo; segundo esse colega, tratava-se de um
ábaco diferente feito pelos portugueses. Tentei encontrá-lo perguntando à funcionária, que
me disse desconhecer esse fato, mas gentilmente me orientou a procurar nos catálogos de
exposição do Arquivo (os quais, diga-se de passagem, são belíssimos!). Não o encontrei;
porém, encontrei, em um desses catálogos, referências a um manuscrito da livraria,
denominado: Coriosidades Matemáticas.
A obra constava como Manuscritos da Livraria, datada século XVII, de Frei José de
Jesus Maria Gálatas. Pensava: “- Do que se tratava esta obra do século XVII? Será que
seriam divertimentos matemáticos? Será que seria uma obra com aspecto lúdico?” Fiquei
curiosa e fiz o pedido para ver a obra, duvidando que conseguiria vê-la por tratar-se de obra
rara. A funcionária informou-me, após consulta no catálogo, que a obra não estava
microfilmada e, por isso, eu teria que fazer o pedido para poder vê-la. Fiz e aguardei na
mesa indicada pela funcionária. Era o mesmo sistema da BN; portanto, já havia aprendido.
110
111

Disponível em site da internet: http://fondoantiguo.us.es/obras/159/index.html.
Para uma história da ciência em Portugal (1973).
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Sentada, aguardando, lembro de recordar da experiência vivida na Biblioteca Nacional
(onde tive que apresentar justificativa para ver uma obra), lembro de ter ficado pensando
que “desculpas” daria para ver aquela obra.
Neste tempo, ‘escrevendo’ a justificativa em meus pensamentos, vejo a funcionária
tendo dificuldade para carregar um livro imenso de capa de couro. Pensei: “O que será que
tem em um livro daquele tamanho? Quem será que o pediu?” Mas qual não foi minha
surpresa quando a funcionária o depositou sobre a minha mesa! Atônita o abri: era o
Coriosidades Matemáticas.
As folhas eram pergaminhos; as letras manuscritas muito bem traçadas. Tratava-se de
um livro belíssimo de astronomia. O livro estava restaurado. Tinha 411 fólios. No livro, de
um capricho excepcional, havia uma espécie de reprodução de um instrumento náutico,
feito de um material mais resistente do que o papel (parecia papelão) e que estava colado
em uma de suas páginas. Podia-se, até mesmo, manusear os ponteiros daquele instrumento.
Sem dúvida, era um livro de astronomia. Mas, por curiosidade, continuei folheando e eis
que encontrei, entre os fólios 334 a 338, o item denominado Regras geraes da arismetica.
Meu coração parecia bater na boca. “Nossa! Como fui achar isso aqui neste livro?” Percebi
que não havia muitas contas ‘armadas’ para as quatro operações elementares, mas muitos
cálculos relativos a proporções. Infelizmente, parecia que a tinta da restauração havia
passado de uma folha para a outra, borrando parte deste trecho. Perguntei, muito receosa, à
funcionária que me entregou o livro se havia possibilidade de fazer uma cópia daquele
trecho e ela, tranqüilamente, respondeu que sim. Perguntei: “Como faço?” E ela de novo
calmamente: “É só levar o livro até o xerox!” (!!!)
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Voltei a falar com a funcionária que havia me auxiliado a encontrar os catálogos para
saber sobre como obter informações acerca do autor. Ela me informou que precisaria
procurar nos livros de chancellaria e saber se ele recebeu mercês. Vendo o meu espanto
diante destas palavras, ela gentilmente orientou-me como deveria proceder e procurou nos
livros chancellaria junto comigo. Descobrimos, no livro de Chancellaria de Dom Afonso
VI, que Frei José de Jesus Maria Gálatas havia recebido 150 mil réis por serviços prestados
ao rei.
A partir de setembro de 2004, a Biblioteca da Faculdade de Educação da UNICAMP
terá como parte de seu acervo as seguintes obras:
♦ Traduções latinas (século XII) da obra Kitab al-hisab al-hind de Muhammad ibn
Musa al Khowarizmi, que estão no livro Le Calcul Indien – Algorismus (2002) de
André Allard; apresenta as versões em latim e em francês.
♦ Liber Abaci (1202) de Leonardo de Pisa ou Fibonacci, traduzida para o inglês e
publicada em livro denominado Fibonacci’s Liber Abaci – A translation into
modern english Pisano’s Book of Calculation (1992) de Laurence E. Sigler;
apresenta somente a versão da obra em inglês.
♦ Aritmética de Treviso (1478), traduzida para o inglês por David Eugene Smith,
constando no livro Capitalism and Arithmetic - The New Math of the 15th century
(1989) de Frank J. Swetz; apresenta somente a versão da obra em inglês.
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Capítulo 2
O processo de transmissão escolar da prática social do cálculo escrito
contado por um grupo de professoras

Introdução
Neste capítulo, temos como propósito apresentar as instruções relatadas pelas
professoras – que concordaram em participar como sujeitos desta investigação – no
momento do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito das quatro
operações aritméticas elementares. O relato ocorreu através de entrevistas que realizamos
com as professoras, entrevistas estas que tinham por objetivo proceder a um levantamento e
caracterização dos procedimentos e das instruções por elas fornecidas a seus alunos. As
informações a que estávamos querendo ter acesso, nessa etapa, referiam-se ao tipo e à
natureza dessas instruções. A intenção principal da realização das entrevistas foi buscar
fazer com que as professoras realizassem uma descrição dos procedimentos e recursos a
que elas lançam mão nos momentos de ensino do cálculo escrito a seus alunos.
2.1. As professoras
Hortolândia, Brasil, 2001, sala de aula da escola municipal, vozes de crianças no
pátio, barulho de obras, uma professora conta como ensina o cálculo escrito aos seus
alunos. Ela escreve a conta:

E fala como se estivesse conversando com seus alunos: “Eu tenho 6, eu posso tirar
8? Se eu tiver 6 dedos levantados eu posso tirar 8 dedos daqui?” Eles falam: “Nãaaooo!” Daí, eu falo: “- Então, o que é que a gente vai fazer?” Eu expliquei para eles
que a gente vai ter que trocar as dezenas por unidades, só que é muito complicado para
eles entenderem isso, daí, eu falo para eles: “Aí, a gente vai pedir emprestado. Pra
quem?” “- Pro vizinho!” “- Mas que vizinho?” “- O vizinho mais próximo!” “- Qual o
vizinho mais próximo da unidade?” “- A dezena!” “ - Por que se eu pedir emprestado lá
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para centena, fica um vizinho no meio.” Aí, eles vão sempre nos vizinhos. E eu pergunto:
“- Vou pedir emprestado para quem?” “- Pro vizinho!” “- Qual é que o vizinho?” “É o
2.” Que é a dezena. Aí, então, o vizinho emprestou um, então, se emprestou um, deixa de
ser 2 e passa a ser 1, emprestou 1 aqui... aí, aqui, eles ‘cortam’1 esse 2... que é isso que é o
complicado para eles entenderem, que esse 2 vale 20. Ele ‘empresta’ um para cá, que fica
valendo dez... Isso que é assim muito difícil eles compreenderem, essas trocas”.
Esta é Cristina, uma das professoras participantes de nossa pesquisa.
Para a composição do grupo de professores que deveriam fazer parte da investigação,
optei por privilegiar professores de escolas públicas, no caso, da cidade de Hortolândia, na
região de Campinas. Hortolândia é um município novo, emancipado há aproximadamente
10 anos e, em 1997, foram criadas escolas emergenciais para atender crianças que estavam
fora da escola; participei da condução deste processo e do trabalho de coordenação
pedagógica que envolveu os diretores e os professores destas escolas (1997/1998); este
processo resultou na construção de 7 novas escolas, as quais, hoje, já funcionam em prédios
próprios. A Escola Municipal do Ensino Fundamental Nova Hortolândia é resultado deste
processo, e no ano de 2001, ela já estava sendo instalada em prédio próprio. Ocupava a
direção desta escola uma professora, Márcia Medeiros, com quem trabalhei quando
ocorrido o processo de instalação destas escolas.
Em 1999, estabeleci contato com Márcia contando-lhe acerca dos propósitos de
minha pesquisa e lhe pedi que me ajudasse a compor o grupo de professoras que deveria
participar da pesquisa2. Conversamos sobre alguns critérios que poderiam estar orientando
a seleção dessas professoras: aquelas que estivessem dispostas a conversar sobre suas
práticas ou as que estivessem dispostas a ajudar a esclarecer as questões que estavam sendo
investigadas; aquelas que tivessem alguma experiência com o ensino do cálculo escrito.
Foram muitas idas e vindas. Márcia apresentou-me a um grupo de professoras. A escola
funcionava em prédio provisório; depois ela começou a funcionar em prédio próprio e o
grupo original de professoras mudou totalmente, de modo que acabei perdendo o contato
com tal grupo. Em 2000, Márcia apresentou-me a um novo grupo de professoras que, na
1

O termo ‘cortar’ é utilizado comumente para o ato de riscar os algarismos.
O envolvimento e o interesse de Márcia no sentido de fazer com que alguns de seus professores participassem
de nossa pesquisa fez com que ela disponibilizasse alguns horários de trabalho pedagógico para os nossos
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sua perspectiva, contemplava aqueles critérios que havíamos, juntas, levantado
anteriormente. Passei, então, a conversar informalmente com essas novas professoras,
nenhuma das quais eu conhecia.
Abrindo um pequeno parêntese, em janeiro de 1997, fui trabalhar em Hortolândia,
assumindo um cargo de confiança designado pelo secretário da educação do município. Tal
trabalho foi um grande desafio para mim, pois não conhecia absolutamente ninguém na
cidade e, em apenas dois meses, conseguimos desencadear o processo de abertura de novas
escolas devido à enorme quantidade de crianças de 1ª a 4ª série que estavam sem estudar
por causa da falta de vagas em escolas da rede estadual (já completamente lotadas) e
também da rede municipal, composta apenas por uma escola de ensino fundamental. Cinco
novas escolas emergenciais foram instaladas em lugares provisórios, para os quais eu
precisava designar, entre os professores da rede, coordenadores e diretores para estas
escolas. As escolas ficavam em lugares afastados e enfrentavam situações adversas. Márcia
foi uma das professoras que designei como coordenadora e, posteriormente, diretora.
Aprendemos a importância do diálogo e da confiança; crescemos na adversidade, pois o
que menos tínhamos ali, naquele momento, eram condições adequadas de trabalho.
Voltando a falar sobre a formação do grupo de professoras participantes da pesquisa,
a professora Olga Von Simpson3 muito gentilmente co-orientou-me no momento do
processo de estabelecimento de critérios para a composição do grupo das professoras
(número de participantes, abrangência, composição, etc). E, em virtude do trabalho
conjunto realizado com Márcia, confiava nas escolhas feitas por ela, a partir dos critérios
apresentados.
Após as primeiras conversas com algumas das professoras escolhidas por Márcia,
acabei percebendo que seria necessário acrescentar mais um critério dentre os que já
haviam sido levantados: além de terem alguma experiência no ensino do cálculo escrito das
quatro operações, seria também necessário que as professoras tivessem alguma experiência
com o ensino de alguns procedimentos tais como, por exemplo, o procedimento de
‘transporte’ freqüentemente realizado nestas operações. Percebi isso só após a conversa

encontros com as professoras a fim de que elas não viessem a ficar sobrecarregadas em suas jornadas semanais de
trabalho pelo fato de estarem participando da pesquisa.
3
A professora Olga von Simpson é membro do corpo docente da Faculdade de Educação da UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas – SP).
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com uma das professoras, a qual me disse que havia tido pouca oportunidade de explicar o
procedimento de ‘transporte’, de ‘reserva’ nas contas de adição, ou de ‘recurso à ordem
superior’ nas contas de subtração. Ao relatar este fato à Márcia, percebemos a necessidade
do grupo ser formado só por professoras de terceiras e quartas séries.
Tínhamos quase definido a composição do grupo quando ocorreu um fato curioso:
Márcia veio me contar que a professora Cristina havia perguntado a ela, após observar de
longe nossa movimentação na escola, se não havia a possibilidade de participar da
pesquisa, pois estava muito interessada, apesar de saber, pela própria Márcia, que não
pensávamos em trabalhar com professoras de 2ª série na formação deste grupo. Conversei
com Cristina e percebi que, além do seu interesse, ela era substituta em todas as séries do
ensino fundamental, em um dos períodos em que trabalhava na escola. Decidi, então,
aceitar a sua solicitação para a participação na pesquisa.
Neste tempo, acabei também encontrando com a professora Genirse, com quem já
havia trabalhado antes (ela também havia sido coordenadora de uma das escolas
emergenciais e professora efetiva da rede municipal de Hortolândia). Genirse demonstrou
interesse em participar da pesquisa e estava trabalhando em uma terceira série. Desse
modo, o grupo foi inteiramente composto e passou a ser constituído pelas seis professoras
seguintes:
-

Ana Maria (3ª série), Cristina (2ª série), Giovana (3ª série), Léia (4ª série) e
Luciane (3ª série) – professoras da EMEF Nova Hortolândia;

-

Genirse (3ª série) - professora da EMEF Jardim Adelaide.

Tratam-se de jovens professoras, na faixa etária entre 24 e 34 anos, o que constitui
um fato característico da rede municipal escolar de Hortolândia, que é composta por
professoras nesta faixa etária. Todas elas são concursadas4. O salário mensal que as
professoras recebiam, na época, para o exercício desta profissão era de, aproximadamente,
900 reais (quando se leciona apenas para 1 turma) e 1800 reais (quando se leciona para
duas turmas)5, sendo que, cada turma, tem em média 35 alunos. Todas as professoras que
participaram de nossa pesquisa assumiam, na época, dupla jornada, ou seja, ao mesmo

4

‘Concursado’ é o termo utilizado para designar o professor que passou por um exame público de provas e
títulos para exercer a função, e foi nele aprovado.
5
Esses salários correspondiam, na época, a aproximadamente 300 euros e 600 euros, respectivamente.
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tempo em que exerciam a profissão de professora, realizam também todas as tarefas
domésticas em suas respectivas casas.
A professora Ana Maria cursou a escola de Magistério6 de 1989 a 1992, em uma
escola pública da cidade de Campinas (SP). Começou a trabalhar em 1990 (antes de se
formar); entrou na rede municipal de Hortolândia em 1999. A partir de 2002, começou a
cursar7, na UNICAMP, o PROESF8.
A professora Cristina cursou a escola de Magistério de 1990 a 1994, em uma escola
pública da cidade de Sumaré (SP). Começou a trabalhar na rede municipal de Hortolândia
em 1999. A partir de 2002, começou a cursar, na UNICAMP, o PEFOPEX9.
A professora Genirse cursou a escola de Magistério de 1989 a 1992, em uma escola
pública da cidade de Campinas. Começou a trabalhar em 1993, e na rede municipal escolar
de Hortolândia em 1996. Atualmente, está no último ano do curso de Pedagogia na
UNICAMP.
A professora Giovana cursou a escola de Magistério de 1994 a 1997, em uma escola
pública municipal da cidade de Paulínia (SP). Começou a trabalhar em 1999, quando entrou
para a rede municipal de Hortolândia. A partir de 2002, começou a cursar, na UNICAMP, o
PROESP.
A professora Leia cursou a escola de Magistério de 1994 a 1998, em uma escola
pública municipal da cidade de Hortolândia. Começou a trabalhar na rede municipal de
Hortolândia em 2000. A partir de 2003, começou a cursar, na UNICAMP, o PEFOPEX.
A professora Luciene cursou a escola de Magistério de 1990 a 1993, em uma escola
pública municipal da cidade de Sumaré. Começou a trabalhar em 1994, entrando para a
rede municipal escolar de Hortolândia em 2001. A partir de 2002, começou a cursar, na
UNICAMP, o PROESF.

6

Nome dado, no Brasil, ao curso de formação profissional de professores para as quatro primeiras séries
iniciais do Ensino Fundamental. É realizado no Ensino Médio.
7
É importante ressaltar que na época da realização das entrevistas individuais, apenas a professora Genirse
cursava Pedagogia. Ana Maria e as demais professoras ainda não haviam ingressado nos referidos cursos de
formação em nível superior.
8
Programa Especial para a Formação de Professores em exercício na rede de Educação Infantil e primeiras
séries do Ensino Fundamental da rede municipal dos municípios da região metropolitana de Campinas.
9
Programa Especial de Formação de Professores em Exercício.
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2.2. O que nos contam as professoras acerca do processo de transmissão da
prática social escolar do cálculo escrito
Em junho de 2001, iniciei as entrevistas10. No final de agosto, havia realizado todas
as entrevistas com as professoras. Uma delas foi realizada em uma das salas da UNICAMP
(por solicitação da professora, pois cursava Pedagogia na universidade) e as demais
ocorreram na escola em que trabalhavam.
As professoras chegaram a me surpreender: não tiveram receio em falar acerca de
suas dificuldades ou de seus desconhecimentos em relação a alguns aspectos do ensino das
operações aritméticas, ou em falar acerca de um expediente, como o de dar uma orientação,
sem que se soubesse explicar a razão para tal.
Com as entrevistas, eu tinha por propósitos:
•

procurar ouvir as professoras acerca dos procedimentos que geralmente
utilizavam no ensino do cálculo escrito das quatro operações aritméticas
elementares;

•

procurar escutá-las acerca das instruções com que faziam acompanhar este
ensino;

•

procurar conhecer as instruções consideradas válidas por elas e que
costumavam ser por elas reforçadas em suas práticas pedagógicas e, por
oposição, procurar conhecer também os procedimentos ou instruções que
costumavam inibir ou mesmo reprimir;

•

procurar conhecer as práticas pedagógicas relativas ao ensino do cálculo
escrito por elas utilizadas.

Com base nesses propósitos, elaborei, junto com meu orientador, o seguinte roteiro
para a realização das entrevistas:
•

Inicialmente, explicitar e esclarecer, junto às professoras, os objetivos da
pesquisa, as questões que estavam sendo objeto de investigação e também
falar-lhes sobre a importância de seus depoimentos para a o bom andamento
da pesquisa que estava sendo realizada. Por exemplo, esclarecer que a
pesquisa não se interessava por verificar a competência delas para ensinar as
operações e nem procurava obter informações para, posteriormente, classificá-
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las como professoras que adotavam uma perspectiva pedagógica ‘tradicional’,
‘construtivista’ ou outra qualquer. Esclarecer que, alternativamente, a
pesquisa se interessava por verificar os tipos de instruções que elas
costumavam dar a seus alunos durante o ensino do cálculo escrito das
operações aritméticas elementares;
•

Em seguida, pedir para que as professoras falassem sobre as dificuldades que
os alunos geralmente enfrentam para aprender as operações, procurando fazer
com que elas apresentassem também as justificativas que elas tinham para
explicar as razões do surgimento das dificuldades apontadas.

•

Uma vez realizada essa ‘introdução’ ao assunto, pedir para as professoras
relatarem como costumavam ensinar cada uma das quatro operações
elementares, procurando detalhar principalmente as instruções com que
faziam acompanhar esse ensino.

•

Por último, pedir-lhes que contassem acerca de como elas próprias haviam
aprendido a ensinar as operações e acerca das circunstâncias sob as quais
essas aprendizagens teriam ocorrido.

Adição: relatos11
“C: Primeiro eu monto a conta com eles na lousa, depois eu explico que tem
que colocar o sinal, para não esquecerem de que tipo é a conta e que esse
risquinho aqui12 significa ‘é igual a’ e é o resultado da conta; então, daqui para
baixo é o resultado. Daí, eu explico para eles que aqui é a unidade, aqui é a
dezena. Aí, eu falo assim para eles, que nunca se pode começar na dezena,
nunca pode. Eu sempre falo para eles: “– Porque se a conta for de ‘vai-um’,
não pode ir um da dezena para a unidade, tem que ir da dezena para a unidade,
do menor para o maior, da unidade para dezena, da dezena para centena, por
isso que tem que começar certo, pela direita” (C).

10

As entrevistas foram gravadas e constam do CD em anexo.
As letras – que se encontram no início e ao final dos trechos recortados das falas das professoras – se referem
às iniciais de seus nomes.

11
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“Lu: Eu falo que sempre tem que começar da direita e ir para a esquerda.
E: Você dá alguma justificativa ou não? Como você fala?
Lu: Normalmente, eu falo: “- Prestem atenção!” E eu já fiz começando pelo
lado oposto. Aí eu perguntei: “- Para onde vai esse13 número?” Aí, quando a
gente chegou na unidade, eu falei: “- E agora?” Aí que eles perceberam,
chegaram numa conclusão. Esse problema, em 38 alunos, se eu tiver um aluno
ou dois que faz é muito. Não tem” (Lu).
“Eu sempre falo que tem começar da unidade, mas também não sei o porquê, eu
aprendi assim (...) A adição, a subtração, a multiplicação, a gente sempre
começa pela unidade e a divisão é a única que começa pela centena, pela casa
maior, e isso aqui14 que eu sempre falo que tem que começar por aqui senão
não dá certo. Não sei porque, mas eu sempre falo isso” (Le).
As professoras ensinam a adição ‘com reserva’ utilizando o procedimento que
comumente é chamado de ‘vai-um’, o qual consiste no ‘transporte’, para as ordens
superiores, de uma unidade resultante do agrupamento de dez em uma ordem
imediatamente inferior.
A primeira instrução que destaco nestes depoimentos das professoras se refere à
exigência de, no algoritmo, se ‘caminhar’ em um sentido obrigatório para se operar com os
algarismos das diversas ordens dos números que estão sendo adicionados. Todas as
professoras instruem seus alunos, quando vão realizar uma conta de adição, a começarem
pela ordem mais à direita, ou seja, para que operem com os algarismos envolvidos da
direita para a esquerda, a partir da casa das unidades.
Adição: relatos
“Eu falo que tem as unidades, as unidades vão até o número 9, passou de 9, isto
é, de 9 até 99 já tem que agrupar em dezenas, então, aí tem que colocar,
12

Referindo-se ao traço que separa, no algoritmo usual da adição, os números que expressam as parcelas que
estão sendo adicionadas daquele que expressa o resultado da adição.
13
Referindo-se ao ‘um’ (resultante de um agrupamento de dez) que seria necessário transportar para a ordem
superior.
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unidade no lugar da unidade, dezena no lugar de dezena, e depois, a centena
também no lugar. Vou mostrando na lousa, vou colocando e mostrando o lugar,
a posição, o valor posicional de cada coisa na conta, na hora de armar a conta.
E eu falo para eles que se inverter, se trocar, e até demonstro, muda o valor
final, que não dá certo, se for uma conta que não tiver centena, e começar
colocando a centena que tem que começar da direita para esquerda, se não,
não dá certo. Coloco tudo isso (...) Então, para eles entenderem o processo de
estar colocando cada um na sua casa, um embaixo do outro, para poderem
estar somando direito, por que se acontecer de colocar em lugar errado, pode
estar somando esse 315 com o 3 daqui16 ... e o 1 vai virar uma centena e não é o
caso eles estarem agrupando assim” (A).
“C: A maior dificuldade deles é colocar, e sempre a gente fala para eles, um
número em baixo do outro, aí, pedir para eles colocarem um número embaixo
do outro: unidade, dezena, centena. Tanto que na 2ª série, eu coloco lá na
lousa: “ - Unidade... dezena...” Aí, eles colocam unidade, dezena, fazem
casinha, para ficar um número assim certinho, embaixo do outro, que é o que
eles têm muita dificuldade eles colocam um número aqui..., outro aqui..., outro
aqui...
E: E porque isso é importante? Se eles não colocarem um número em cima do
outro?
C: Se eles não colocarem um embaixo do outro? Ah! Fica difícil para eles
localizarem qual vai somar com qual. Se colocarem, por exemplo, assim 13
mais 27 aqui... fica complicado para eles...
E: Ah! Tá! Fica mais complicado...
C: Então, é para simplificar para eles mesmos” (C).
A segunda instrução que destaco nos relatos das professoras é a que se refere à
exigência de manutenção de uma determinada disposição espacial dos algarismos ao se
14

Referindo-se à uma conta de divisão.
Referindo-se ao algarismo 3 do número 35.
16
Referindo-se ao algarismo 3 do número 13.
15
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realizar as contas segundo os algoritmos usuais. A instrução é para que o aluno coloque,
obrigatoriamente, ‘um número embaixo do outro’, isto é, unidades embaixo de unidades,
dezenas embaixo de dezenas, centenas embaixo de centenas, etc.
Subtração: relatos
“Eu tenho 6, eu posso tirar 8? Se eu tiver 6 dedos levantados eu posso tirar 8
dedos daqui?” Eles falam: “- Nãaaooo!” Daí, eu falo: “- Então, o que é que a
gente vai fazer?” Eu expliquei para eles que a gente vai ter que trocar as
dezenas por unidades, só que é muito complicado para eles entenderem isso,
daí, eu falo para eles: “Aí, a gente vai pedir emprestado. Pra quem?” “- Pro
vizinho!” “- Mas que vizinho?” “- O vizinho mais próximo!” “- Qual o
vizinho mais próximo da unidade?” “- A dezena!” “ - Por que se eu pedir
emprestado lá para centena, fica um vizinho no meio.” Aí, eles vão sempre nos
vizinhos. E eu pergunto: “- Vou pedir emprestado para quem?” “- Pro
vizinho!” “- Qual é que o vizinho?” “É o 2.” Que é a dezena. Aí, então, o
vizinho emprestou um, então, se emprestou um, deixa de ser 2 e passa a ser 1,
emprestou 1 aqui... aí, aqui, eles ‘cortam’ esse 2... que é isso que é o
complicado para eles entenderem, que esse 2 vale 20. Ele ‘empresta’ um para
cá, que fica valendo dez... Isso que é assim muito difícil eles compreenderem,
essas trocas” (C).
“Eu só tenho 2 figurinhas, então eu não posso dar 8 figurinhas pro colega, eu
vou ter que emprestar de alguém, eu empresto do vizinho. Aí, eu falo para eles
que corta, tira uma dezena e aqui vai ficar sem nada porque eu emprestei o que
eu tinha, aí faz a subtração” (Le).
“[Referindo-se à conta: 407 menos 38] Fico reforçando que ele jamais pode...
se o 7 estiver precisando , ele jamais pode pedir direto para o 4, então ele tem
que pedir para uma outra casa próxima dele e essa casa tem obrigação de
ajudá-lo, ela [a casa] vai pedir ajuda pro colega” (Ge).
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“Se é 1000 menos 888, aí falo vai pedindo emprestado vai passando de casa
em casa até alguém ter” (Le).
As professoras ensinam a subtração ‘com recurso à ordem superior’ utilizando o
procedimento que comumente é chamado de ‘emprestar’ ou de ‘empresta-um’,
procedimento que consiste em trocar, quando necessário, no algoritmo da subtração, uma
unidade de uma ordem qualquer por dez unidades da ordem imediatamente inferior.
Três professoras aprenderam pelo procedimento do ‘escorregar’ ou do ‘escorrega-um’
ou ainda, ‘cai-um’ (e efetuam as contas até hoje dessa mesma maneira) que consiste em
adicionar, no algoritmo da subtração, dez unidades ao algarismo de uma determinada
ordem, do número superior e, em seguida, compensar esse acréscimo adicionando uma
unidade ao algarismo da ordem imediatamente seguinte do número inferior.
“Lu: Eu ensino emprestando, eu aprendi de um jeito na escola [processo de
compensação] aprendi no estado do Rio, em Petrópolis..., e quando eu cheguei
aqui, era diferente... então aqui [conta: 154 menos 45] eu empresto um para
esse número [o 4 do número 45]. Então, eu tive que aprender o jeito que eles
ensinam aqui, para poder entender o processo deles, então... eu empresto aqui
pro número de baixo, eles cortam e saem cortando... aí, eu entendi que o
processo era o mesmo...não são todos que têm dificuldade, primeiro eu ensino
cortando...
E: Porque você ensina assim?
Lu: Eu fui pela maioria, eu perguntei para as outras professoras de 3ª como
elas ensinavam a conta de menos, aí eu falei que é mais fácil ensinar assim
[compensando], mas faço das duas maneiras para os meus alunos; eu falo que,
ao invés de tirar e passar a valer menos 1, eu acrescento aqui, se é 4 passa a
valer cinco” (Lu).
As professoras que utilizaram este procedimento para efetuar as contas não souberam
explicar ou justificar o seu funcionamento. Nas entrevistas, talvez por não me ter dado
conta no momento, não cheguei a explorar com elas o fato de utilizarem um certo tipo de
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procedimento (isto é, aquele que envolve a noção de decompor) no contexto escolar, e
quando necessitam resolver pessoalmente uma subtração, em outros contextos, recorrerem
a “um outro algoritmo” (isto é, aquele que envolve a noção de compensar). Porém, pude
explorar um pouco melhor esse fato durante as sessões de investigação. Todas as
professoras souberam explicar o procedimento de ‘emprestar’, utilizado para se ensinar a
subtração.
O modo como relatam as instruções que dão aos alunos em classe é muito curioso. As
histórias e os termos que utilizam para explicar a necessidade de troca (transporte) são, no
mínimo, intrigantes. Registro aqui uma observação: a de que eu posso falar, em vez de ‘elas
utilizam’, ‘nós utilizamos’ pois, ao ouvi-las falar, percebi que, muitas vezes, também
utilizei termos e histórias semelhantes: casa, casa vizinha, vizinho, o número pede
emprestado, etc. Fiquei me indagando acerca das razões pelas quais o algoritmo da
subtração ser aquele para cujo ensino as professoras mais utilizam histórias ‘fantasiosas’ e
metáforas. A que se deveria este fato?
Uma questão que foi levantada na entrevista feita com uma das professoras, que não
diz respeito diretamente às instruções, mas que acho importante registrar aqui, diz respeito
ao fato de que ela entendia que as dificuldades dos alunos em relação à subtração não se
referiam à operação propriamente dita, mas exclusivamente ao algoritmo da mesma:
“Então, eles fazem [a subtração] com palito, no palito a visualização é fácil,
mas na hora de montar a conta não dá certo... o processo não dá certo aqui [na
conta], na mão [o aluno] faz a subtração, faz no dedo, no palito, todas as
outras formas dão certo, mas na conta, não dá certo...”(A).
As duas instruções presentes no ensino do algoritmo da adição - uma referente à
exigência de se ‘caminhar’ da direita para a esquerda, para se operar com os algarismos das
diversas ordens nos algoritmos, e outra referente à exigência de manutenção de uma
determinada disposição espacial dos algarismos - também apareceram nos relatos das
professoras para o ensino do algoritmo da subtração. Tais instruções, porém, não foram,
nem nas entrevistas e nem nas sessões interativas, o foco central dos relatos das
professoras.
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Multiplicação: relatos
“A: 32 vezes 12, seria assim... coloco assim... Eu aprendi assim também, que
deveria ser dessa forma, que tem que começar pelo número da direita,
multiplicar pelo primeiro... até coloco a setinha... multiplicar pelo segundo e
colocar aqui...
E: ... na segunda casa?
A: É. Aí, colocar o sinal de mais aqui... Eu tenho que pular uma casa, porque
eu estou aqui... ó!..., casa das unidades! Eu pulo a casa das unidades e vou
multiplicar as dezenas, multiplico as dezenas... dessa forma...
E: Então, você fala isso?
A: Falo isso... coloco isso... e eles não entendem isso!”(A).
“C: Na minha sala agora, a gente faz assim... sempre a mesma coisa... sempre
começa da unidade, depois a dezena, aí, eu falo para eles:
“- Vamos! 2 vezes 2 [faz flechinhas] quanto dá?” “- 4!”
E: Você põe flechinhas?
C: Eu ponho! No início. Depois tem muitos alunos que já nem usam mais, eu
falo para eles que quando eles conseguem fazer isso aqui17, nem casinha da
unidade e da dezena, eles já não põem mais, porque às vezes, fica tanta flecha
que eles até confundem.
[...]
Aí, eu falo para eles: “- Só que prestem atenção, esse 1 aqui é o que? Unidade
ou é dezena?” Aí, eles: “- É dezena!” “- Então, a dezena a gente tem que pôr
embaixo da onde?” “- Da dezena!” “- Então, para gente nunca esquecer isso a
gente põe o sinal de mais aqui para não colocar esse número embaixo da
unidade”. Depois a gente fala: “- 1 vezes 3,3! Olha esse 3 tem que ser embaixo
da dezena!” Aí, sempre fazendo assim, dividindo18, porque eu divido para eles

17
18

Apontando para ao sentido das flechas.
Referindo-se a um traço riscado verticalmente entre as diversas ordens.

61

não colocarem dois números, senão depois eles não acham qual vai ser somado
com qual” (C).
“Eu sempre apago primeiro o número decimal e só explico o da unidade,
explico como que a gente faz do mesmo jeito como se fosse um número e sobe19
normal, na hora que vai fazer o segundo a gente principalmente apaga20 [o
transporte], porque se deixar aqui em cima, eles contam.[...] e novamente, se
apaga esse... e faz tudo de novo, sempre mostro que é a mesma coisa (...) A
primeira explicação aconteceu assim... de dois números. A gente primeiro fez
245 vezes 8 [conta: 245 x 28]... e, depois 245 vezes 20. Por causa do zero, para
explicar. Só que eles não entenderam assim, eles acharam muito difícil... eles
acharam que era muito complicado que tinha que fazer duas contas. Então,
como são duas contas, eles não querem. Aí, fui fiz direto aqui... quando eu
expliquei direto aqui eles entenderam... Na lousa eu sempre tampei o primeiro
número, para eles não confundirem. Então, eu tampava um número e fazia. Aí,
eu falava assim, por exemplo, 8 vezes 5, aí, eles faziam, quando acabavam de
fazer, eu falava assim: ‘- E, agora, o que é que faz?’ Aí, eles falavam assim:
‘Coloca o mais e o zero em cima do mais e agora tampa o 8 e faz do 2’. Então,
eles decoraram o jeito de fazer a conta” (Gi).
“Lu: Geralmente, quando eu vou ensinar a multiplicação eu explico passo a
passo, eu coloco o primeiro passo que é: a unidade [do número de baixo] com
a unidade de cima, depois a unidade com a dezena...
E: Escreve por extenso?
Lu: Isso!” (Lu).
O procedimento utilizado pelas professoras para o ensino do algoritmo que tem o
multiplicador com dois algarismos é aquele que decompõe tanto o multiplicador quanto o

19
20

Referindo-se ao transporte.
Referindo ao número que foi transportado de uma ordem para outra.
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multiplicando em suas diferentes ordens ou, em outras palavras, aquele que está baseado na
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.
Destacaria as seguintes instruções: trabalhar com os algarismos do multiplicador e do
multiplicando isoladamente e garantir o ‘deslocamento’ do resultado da multiplicação da
dezena do multiplicador (quando composto por dois algarismos) pelo multiplicando.
As professoras utilizam alguns expedientes (emprego de setas, ocultação de
algarismos ou de partes dos números envolvidos) para garantir o cumprimento dessas duas
instruções.
Uma professora, muito espontaneamente, admitiu durante a entrevista que não dá
uma explicação satisfatória em relação ao procedimento deste algoritmo, diferentemente
dos outros, e confessa que mesmo que fosse interrogada por seus alunos a esse respeito, não
saberia explicar a razão para esta instrução:
“Eu explico, primeiro eu explico para eles o que é 3 vezes 5 [conta:15 x13] que
a gente até fez isso na tabuada [...] quando chega nesta parcela aqui, eu não
consigo, eu não consegui explicar para eles porque tem que colocar esse sinal
de mais aqui. Hoje eu me peguei falando assim, essa frase: “Tem que colocar
porque senão não dá certo!” Eu falei bem assim. Só que eu não sei explicar
para eles porque não dá certo, eu pensei... deixa eu vou pensar um pouquinho e
outro dia eu explico. Eu expliquei antes para eles que a unidade, vai
multiplicar primeiro a unidade, depois vai multiplicar a dezena, depois a
dezena vai multiplicar a unidade, sempre essa ordem, aí você soma” (Le).
Divisão: relatos
“Então, a gente pega o primeiro número: “- 1... dá para dividir por 3? [o um
na conta 127 dividido por 3] “- Se eu tenho 1 bala posso dividir por 3 alunos?”
“- Não!” “- Então, a gente junta, junta com um vizinho: 12 dá para dividir por
3?” “- Dá!” “- Então, vamos dividir.” Aí, geralmente... no início... eles
pegam... vão procurando na tabuada, mas no início a gente vai fazendo assim...
faz 12 pauzinhos... depois digo: “- Vai dividindo de 3 em 3, quanto deu? Deu 4.
Então, vamos olhar na tabuada agora?” Aí, sempre ponho o sinalzinho [‘x’]
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aqui... para eles não esquecerem. Todos esses detalhezinhos a gente vai pondo
para eles não esquecerem, né? “- 4 vezes 3, quanto dá?” “- 12!” Então, coloca
o 12 aqui... passa o risco e faça uma conta de menos para tirar o 12 do 12 (...)
Aí, chegou aqui... “- Acabou a conta? Nãaaaooo. Por quê? Porque ainda tem
número aqui... para ser dividido. Então, eu abaixo ele lá no final da conta. Aí,
eu pego... 7 dá para dividir por 3? Dá. Então, faz lá... 7 pauzinhos, divide por
3. Quanto deu? Ah! Deu 2. 2 vezes 3... 6, 7 menos 6... 1” (C).
“E: 124 dividido por 2, por exemplo, como você fez?
L: Nesse caso aqui eu tive que explicar que começar do lado oposto.
E: Como você explicou? Ou falou: “- Comecem daqui.”
L: É. Foi mecânico, quando eu vi, já estava fazendo junto com eles, falando:
“Eu tenho que começar pelo primeiro número, que é centena... 1 eu posso
dividir por 2? Não?” (Lu).
“A: Conta exata... é fácil... mas se não for exata... 32 [32 dividido por 6], vai
sobrar 2, por exemplo, agora se sobrarem 2, o que fazer? E se for 320 ou 321 e
aí? Sobram 2 números, tem lá o 21, e aí? Vou para onde com esse número?
Tem que fazer divisão novamente porque não terminou, não parou aí, para eles
é mais difícil isso.
E: Se tem resto, eles se incomodam, é isso?
A: Não, se sobrou, sobrou, não ficam incomodados se tem resto. Acontece que
muitas vezes eles não percebem que o resto é maior que o divisor e que podem
continuar...
E: Ah! Que tem que continuar...
A: Isso! Esse que é o problema: que tem que continuar dividir de novo [...]
Exemplo: 21... deu 21 aqui. Muitos param aqui porque acham que acabou mas
21 é maior que 6. Eles não têm essa visão. Então, dividiu uma vez, acabou a
divisão” (A).
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O procedimento utilizado pelas professoras para o ensino do algoritmo, que tem o
divisor com dois algarismos, é aquele que realiza a distribuição decompondo o dividendo
em suas diferentes ordens, trocando uma unidade de uma ordem qualquer, quando
necessário, por dez unidades da ordem imediatamente inferior e fazendo distribuições
exatas – e não aleatórias – do resultado. Quando é feita a distribuição, o número do divisor
não é decomposto, mas na multiplicação do número do quociente pelo número do divisor,
sim, como no algoritmo da multiplicação.
As instruções relatadas pelas professoras se referem a:
–

tomar os algarismos do dividendo isoladamente;

–

lidar com os algarismos do número do dividendo e do quociente ignorando sua
ordem;

–

verificar se o divisor cabe, ou melhor, se está contido no dividendo e, se não
estiver, ‘juntá-lo’ ao próximo algarismo da ordem imediatamente inferior, para
proceder a distribuição;

–

encaminhar para que não se ‘pare’ a distribuição quando há ainda possibilidade de
ocorrer;

–

começar pela esquerda, ou seja, pela ordem superior (parece que esta instrução
não é tão verbalizada, mas mais efetuada).

Em relação à instrução de iniciar o algoritmo pela esquerda, ou seja, pela ordem
superior, as professoras procedem realizando o algoritmo simplesmente começando pela
esquerda e não ficam verbalizando esta instrução constantemente aos seus alunos. Pareceume que elas acham este movimento ‘mais natural’ do que o de começar pela direita. Se
acontece algum tipo de verbalização, elas relatam que é mais na forma de um comentário
ou uma observação, entretanto uma professora contou uma situação curiosa:
“C: ... e sempre falo para eles: “- é a conta que começa ao contrário, né?”
Isso é o difícil da divisão, por que todas as contas a gente tem que falar: “Começa primeiro da unidade, depois a dezena, a centena e a divisão começa
ao contrário. Mas aí, eles falam: “- Mas porque, professora, que começa ao
contrário?
E: E, o que é que você fala?
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C: Eu não sei porque explicar o porquê é que começa ao contrário. Eu falo: “Olha, vocês me desculpem, mas eu aprendi ao contrário, então, não sei dizer o
porquê começa ao contrário, apesar que eu nunca tentei fazer uma conta, uma
divisão daqui para cá...”(C).
Encerro com um relato de uma professora acerca de um procedimento interessante
que alguns de seus alunos seguem quando realizam o algoritmo da divisão:
“E: Nunca ninguém perguntou porque não começa da unidade?
Gi: Não! A única coisa que acontece é que já que tudo começa pela unidade,
eles colocarem assim... ó... [posicionando o primeiro resultado na casa mais à
direita, na ordem das unidades].
E: Ah! Sei!
Gi: Que já que sempre começa pela unidade, coloca que... o primeiro vai atrás,
porque é unidade.
E: Ah!... Tá.
Gi: Isso eu tenho até hoje e não são poucos.
E: Então, está vendo aquele número como unidade...
Gi: Se é o 1º resultado encontrado, então ele é o último [da direita], então, ele
não é o primeiro [da esquerda], ele é o último. O 2º resultado é a dezena, e
cada resultado eles vão colocando na frente do anterior e não atrás” (Gi).
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Capítulo 3
O processo de apropriação da prática social do cálculo escrito ao modo hinduarábico pelos portugueses nos séculos XV e XVI
As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia lusitana,
Por mares nunca dantes navegados,
Passaram ainda além da taprobana,
E em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo reino, que tanto sublimaram;

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

E também as memórias gloriosas
Daqueles reis que foram dilatando
A fé, o império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando;
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando
- cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

(Os Lusíadas – Luís de Camões – Canto Primeiro)

(Mar Português – Fernando Pessoa)

Introdução
Nosso propósito, neste capítulo, é constituir uma história da apropriação da prática
social do cálculo escrito das operações aritméticas elementares, envolvendo quantidades
inteiras, no sistema numérico hindu-arábico, em Portugal, nos séculos XV e XVI. Para isso,
argumentaremos em favor da tese ampla de que essa apropriação teria se processado menos
devido a necessidades, interesses e características supostamente homogêneas de um povo
geograficamente constituído, e muito mais devido às necessidades, interesses e
características internas do projeto político da realeza, em torno do qual teriam se articulado
grupos sociais diferenciados que viriam a valorizar e promover certas práticas sociais multiregionais e de longa duração, práticas estas que acabaram estabelecendo entre si fortes
laços interativos no plano da produção e apropriação de conhecimentos matemáticos por
terem sido vistas como indispensáveis para a concretização desse projeto.
Quando falamos em prática social do cálculo escrito, estamos nos referindo a um
conjunto de ações físicas, isto é, visualmente observáveis, que determinados grupos sociais
humanos realizaram e/ou realizam com instrumentos físicos de registro visual (cálamos;
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bastões ou estiletes; dedos das mãos; penas embebidas em tintas; lápis ou caneta; teclado de
calculadoras eletrônicas ou de computadores; etc.) sobre suportes materiais (tabletes de
barro; papiros; quadros ou ábacos de areia; folhas de papel; tela de computador; etc.), ações
estas que, mediadas ou não por outros instrumentos ou recursos auxiliares (quadros ou
ábacos de areia; ábacos de coluna ou ábacos em geral; técnicas digitais convencionalmente
estabelecidas; tábuas ou tabelas, etc.), deixam visualmente impressos em tais suportes
materiais - de forma duradoura ou não -, as inscrições ou registros visuais (os cálculos
escritos propriamente ditos) correspondentes aos procedimentos mentais ou algoritmos
(métodos ou regras de se operar; formas de se conceber as próprias operações, etc.) que
orientam e fundamentam essas ações, tendo em vista a finalidade que as constituiu, qual
seja, a de se realizar operações aritméticas envolvendo quantidades inteiras ou não inteiras
representadas por símbolos numéricos específicos no interior de um sistema numérico
historicamente produzido e utilizado.
Uma segunda tese em favor da qual intencionamos argumentar aqui é a de que as
práticas sociais multi-regionais que mais teriam contribuído para o processo de apropriação
e re-significação da prática social do cálculo escrito em território português teriam sido as
práticas astrológico-astronômica, náutica, cartográfica e comercial-financeira, práticas estas
que estavam todas centradas – ainda que por razões diversas - no valor comum da busca da
precisão.
3.1. A caracterização do processo de circulação da prática social do cálculo
escrito em Portugal nos séculos XV e XVI
Iniciamos a apresentação deste estudo afirmando algo que parece óbvio, mas que é
necessário enfatizar1: para se realizar o cálculo escrito das operações aritméticas
elementares é necessário dispor de um sistema numérico constituído. Ao longo da história,
foram produzidos vários sistemas numéricos, e todos eles, de um certo modo, parecem terse mostrado eficazes para o registro gráfico das quantidades.
Numeração egípcia:

1

Devemos à professora Ana Regina Lanner de Moura a sugestão desta ênfase.
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(1500)

(1.000.001)

Numeração babilônica:

Embora, à primeira vista, possam parecer aceitáveis as afirmações de que a
constituição histórica da prática social do cálculo escrito envolvendo quantidades inteiras
só tivesse tido a sua origem a partir da produção do chamado sistema numérico decimalposicional hindu-arábico, e de que, antes desse momento, os diversos sistemas numéricos
constituídos por diferentes povos só tivessem sido utilizados como forma de registrar
quantidades, sendo as operações aritméticas realizadas exclusivamente por intermédio do
ábaco, as evidências históricas parecem não fornecer sustentação a tais afirmações.
De fato, os poucos, mas contundentes vestígios que chegaram até nós de algumas
civilizações antigas, tais como a babilônica, a egípcia e a grega, nos atestam que, em todas
elas, em algum momento, alguma forma de cálculo escrito das operações aritméticas
elementares teria subsistido, simultaneamente ou não, ao uso nem sempre confirmado do
ábaco. Sabemos que este ponto de vista, além de instigante, é polêmico. Voltaremos a ele.
Os sistemas numéricos em circulação em documentos escritos em língua portuguesa,
nos séculos XV e XVI, eram o sistema de numeração hindu-arábico e o romano. Mesmo
quando se constatou o uso do sistema de numeração hindu-arábico em registros e
documentos, seu uso não foi generalizado em todas as práticas sociais nas quais ele poderia,
vantajosamente, ter sido utilizado. Veremos que, entre os portugueses dos séculos XV e
XVI, algumas dessas práticas acabaram contribuindo mais fortemente do que outras para o
processo de apropriação e re-significação do sistema numérico hindu-arábico e da prática
do cálculo escrito a ele associada.
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Vamos recorrer, inicialmente, a dois documentos, que se relacionam muito com a
história do Brasil, para percebermos as apropriações diferenciadas do sistema numérico
hindu-arábico e do sistema romano pelos autores de certas obras e documentos. Existem
poucos documentos escritos relatando a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral (1467?1520) ao Brasil. Um documento, muito divulgado, é a carta de Pero Vaz de Caminha, e o
outro, pouco conhecido, é a carta de Mestre João. Ambas as cartas foram escritas na mesma
época (entre abril e maio de 1500) e endereçadas ao rei de Portugal no dia primeiro de maio
de 1500.
Mestre João, membro da frota de Pedro Álvares Cabral, encerra, em primeiro de maio
de 1500, uma carta ao rei de Portugal - D. Manuel -, cujo reinado se estendeu de 1495 a
1521). Nessa carta, ele dá as seguintes notícias ao rei:
“Senhor: o bacharel mestre João, físico e cirurgião de Vossa Alteza, beijo vossas reais mãos.
Senhor: porque de tudo o cá passado, largamente escreveram a Vossa Alteza, assim Aires
Correia como todos outros, somente escreverei sobre dois pontos. Senhor: ontem, segundafeira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do capitão-mor e o piloto de
Sancho de Tovar; tomamos a altura do sol ao meio-dia e achamos 56 graus, e a sombra era
setentrional, pelo que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar afastados da equinocial
por 17 graus, e ter por conseguinte a altura do pólo antártico em 17 graus, segundo é
manifesto na esfera. E isto é quanto a um dos pontos, pelo que saberá Vossa Alteza que todos
os pilotos vão tanto adiante de mim, que Pero Escolar vai adiante 150 léguas, e outros, e
outros menos, mas quem diz a verdade não se pode certificar até que em boa hora cheguemos
ao Cabo da Boa Esperança e ali saberemos quem vai mais certo, se eles com a carta, ou eu
com a carta e com o astrolábio. Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza
trazer um mapa-mundo que tem Pero Vaz Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio
desta terra; mas aquele mapa-mundo não certifica se essa terra é habitada ou não; é mapa
antigo e ali achará Vossa Alteza escrita também a Mina. Ontem quase entendemos por acenos
que esta era ilha, e que eram quatro, e que de outra ilha vêm aqui almadias a pelejar com eles
e os levam cativos.
Quanto, Senhor, ao outro ponto, saberá Vossa Alteza que, acerca das estrelas, eu tenho
trabalhado o que tenho podido, mas não muito, por causa de uma perna que tenho muito mal,
que de coçadura se me fez uma chaga maior que a palma da mão; e também por causa deste
navio ser muito pequeno e estar muito carregado, que não há lugar para coisa nenhuma.
Somente mando a Vossa Alteza como estão situadas as estrelas do [sul], mas em que grau está
situada cada uma não o pude saber, antes me parece ser impossível no mar, tomar-se a altura
de nenhuma estrela, porque eu trabalhei muito nisso e, por pouco que o navio balance, se
erram quatro ou cinco graus, de modo que se não se pode fazer, senão em terra
[...] Feita em Vera Cruz no primeiro de Maio de 1500. Para o mar, melhor é dirigir-se pela
altura do sol, que não por nenhuma estrela; e melhor com o astrolábio, que não com o
quadrante nem com outro nenhum instrumento. Do criado de Vossa Alteza e vosso leal
servidor. Johannes”2.

2

Carta de Mestre João, de primeiro de maio de 1500, in: COSTA, 1939, p. 120. Traduzida para o português
atual por Luciano Pereira da Silva.
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Como se pode notar pelo tom da carta, na qual se comenta com o rei até mesmo sobre
uma ‘coçadura’ em sua perna, Mestre João escreve como alguém que parece estar
familiarizado com o rei, diferentemente do tom cerimonioso da carta de Pero Vaz de
Caminha. Por sua vez, pelo conteúdo da carta, podemos inferir, por um lado, uma certa
familiaridade do rei com termos e procedimentos de astronomia e navegação e, por outro,
um provável interesse do rei em obtê-los, uma vez que Mestre João, através dos
procedimentos relatados, se empenha em tornar evidente e explicitar com detalhes o
modo como os teria obtido 3.
Por que era importante obter esses dados (altura do sol, altura de estrelas, etc.) e
relatá-los ao rei?
Através de estudos, ficamos sabendo que, na época de Mestre João, os portugueses
utilizavam-se da medição da altura dos astros na esfera celeste (altura do sol, altura da
estrela Polar, etc.) para poderem se localizar, para registrarem a localização das terras, e
também, para estabelecerem as direções das naus no oceano. Para isso, eram necessários:
instrumentos para medir a altura dos astros (astrolábios, quadrantes, etc.), a construção de
tabelas contendo dados numéricos calculados antecipadamente, e também, regras escritas
que possibilitassem determinar a latitude de um local a partir dos dados tabelados. Na carta
de Mestre João são citadas as regras do astrolábio e as regras da esfera, referindo-se estas
últimas ao Tratado da esfera. Devemos notar ainda que a prática de navegação baseada
nesses procedimentos é denominada de navegação ‘por alturas’ ou de navegação
astronômica.
Patrícia Seed, no livro Cerimônias de posse na conquista européia do Novo Mundo
(1492-1640), apresenta um trabalho muito interessante acerca de como diferenciadas
práticas cerimoniais de posse “das cinco principais potências que colonizaram as Américas
(Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Holanda) criaram autoridade política sobre os
povos, as terras ou os bens do Novo Mundo”4. Ela defende que os portugueses teriam
utilizado a medição precisa da altura dos astros na localização das novas terras, para
estabelecerem autoridade sobre as ‘novas’ terras; utiliza a carta de Mestre João para

3
4

SEED, 1999, p. 149.
Contra-capa do livro Cerimônias de posse na conquista européia do Novo Mundo (1492-1640).
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exemplificar as cerimônias de posse praticadas pelos portugueses. Para Seed, os gestos de
Mestre João diziam respeito a um modo de entender esta posse:
“Ele não fez um discurso solene nem conduziu uma procissão cerimonial. Não plantou um
jardim nem construiu uma cerca ou casa. Não descreveu nem a terra nem seus habitantes, mas
os céus sobre sua cabeça. Suas ações cuidadosamente prescritas depois de aportar na costa da
América constituíram um relato preciso de como ele havia determinado a latitude do Novo
Mundo utilizando a posição do Sol. Embora em geral não se considere que calcular latitudes
seja um ritual, Mestre João fez gestos muito precisos [...] seus movimentos eram tão
importantes para a reivindicação do monarca português em relação ao Novo Mundo quanto
eram as cerimônias para os franceses, os discursos para os espanhóis e as cercas e as casas
para os ingleses. [...] Mestre João relatou a latitude exata da descoberta, com base não na
terra aqui embaixo, mas no céu lá em cima: na posição das estrelas e do sol”5.

Para nós, além de observarmos esta prática descrita por Seed, importa o fato, a
destacar, que todos os numerais escritos na carta de Mestre João estão grafados ao modo
hindu-arábico.

5

SEED, 1999, p. 144-145 e p. 147.
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Carta de Mestre João (COSTA, 1939, p. 120).
Mestre João teria outra opção para registrar os dados? Como já afirmamos, teria.
Tanto teria, que todos os numerais escritos na carta de Caminha, da qual apresentamos, a
seguir, um pequeno trecho, estão grafados com símbolos do sistema de numeração
romano:
“Posto que o capitão–mor dessa Vossa frota e assim os outros capitães escreveram a Vossa
Alteza a nova do achamento desta Vossa terra nova, que agora nesta navegação se achou. Não
deixarei de também eu dar minha conta disso a Vossa Alteza, como melhor puder, ainda que
para o bem contar e falar o saiba pior que todos. Porém tome Vossa Alteza minha ignorância
por boa vontade, e creia que certamente nada porei aqui, para embelezar nem para enfeiar,
mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singradura do caminho não darei
conta aqui a Vossa Alteza – porque não saberia fazê-lo e os pilotos devem ter esse encargo.
Portanto, Senhor, do que hei de falar começo e digo: [...] Ao monte alto o capitão deu o nome
de Monte Pascoal, e à terra, Terra de Vera Cruz; mandou lançar o prumo, acharam xxb [25]
braças e, ao pôr-do-sol, cerca de bj [6] léguas da terra, lançamos âncora em xix [19] braças –
ancoragem limpa. Ali permanecemos por toda aquela noite e à quinta-feira pela manhã fizemos
vela e seguimos defronte à terra, mantendo os navios pequenos adiante por xbij [17], xbj [16],
xb [15], xiiij [14], xiij [13], xij [12], x [10] e ix [9] braças até meia légua da terra onde todos
nós lançamos âncoras defronte à boca de um rio [...].
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro de maio de 1500”6.

Para melhor compreendermos as razões da convivência do uso simultâneo de dois
tipos de sistemas numéricos – o romano e o hindu-arábico – num mesmo contexto
geopolítico, e para tentarmos nos certificar também da existência ou não de uma prática de
cálculo escrito ao modo hindu-arábico nesse mesmo contexto, recorremos a alguns
historiadores que abordaram direta ou indiretamente a questão da utilização destes sistemas
de numeração em Portugal durante esta época. A leitura do singular trabalho de Antonio A.
Marques de Almeida nos encaminhou para alguns desses historiadores.
Ao tratar de história e jurisprudência eclesiástica e civil em Portugal, João Pedro
Ribeiro, em trabalho de 18577, traz dados interessantes para esclarecermos a respeito das
questões que acima levantamos, apesar de não ser o problema da numeração o foco de seu
trabalho. Com base em Carvalho (1981), Ribeiro afirma que os numerais romanos teriam
sido utilizados de maneira corrente até o reinado de D. Filipe I (rei de 1580-1598)8, e que

6

Carta de Pero Vaz de Caminha, de primeiro de maio de 1500, in: CASTRO, 2000, p. 40 e p. 77.
Dissertações chronológicas e críticas sobre história e jurisprudência eclesiástica e civil em Portugal, apud
CARVALHO, 1981, pp. 52-53; ALMEIDA, 1994, p. 285. Segundo Carvalho, João Pedro Ribeiro teria sido o
primeiro autor a comentar acerca dos sistemas numéricos empregados em Portugal.
8
CARVALHO, 1981, p. 53.
7
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a utilização dos ‘algarismos árabes’9 em Portugal teria sido rara até o século XV, e seu uso
“não teria se generalizado em Portugal senão no século XVII, a partir de meados do qual a
numeração luso-romana10 teria entrado em vias de desaparecimento”11.
O historiador Francisco Gomes Teixeira, na obra História das Matemáticas em
Portugal, afirma que “a numeração indiana, introduzida pelos árabes na Península
Ibérica”12, não foi utilizada em Portugal “antes do século XV”13.
Porém, o pesquisador Marques Almeida mostra que, ainda no século XVII, os
provedores da Fazenda de Lisboa declaravam, em 1633, que não se podia “dar crédito ao
caderno que veio das ditas despesas da Índia por virem em algarismo”14 e exigiam que de
Goa se remetesse “a documentação original lavrada de acordo com o que está estipulado
nos Contos, isto é, em numeração romana e conta castelhana15 ou por extenso”16. Porém,
Marques Almeida mostra também que, em 1627, no Regimento dos Contos do Reyno, já se
autorizava o uso de algarismos nas margens do livro de despesas, como expresso a seguir17:
“... as quantias e dinheiro ou outras coisas, que levarem em despesas pelos assentos, serão
escritas por letra, e lançadas as margens por algarismo para mais clareza e verificação das
contas”18.

Encontramos, assim, indícios de que até meados do século XVII, para evitar fraudes,
exigia-se o uso dos números romanos e números por extenso, em documentos oficiais.
O que, possivelmente, teria estado na base da escolha de Mestre João, e que o teria
levado a escrever ao rei servindo-se de um sistema que, conforme nos atestam os
documentos oficiais da época, não era admitido? Tentaremos mostrar neste estudo que uma
prática social náutica, apoiada e/ou associada a uma prática social astrológico-astronômica,
9

Constitui um pleonasmo, em nossa língua, se falar em ‘algarismos árabes’, pois a palavra ‘algarismo’ deriva
do nome de al-Khowarizmi. Almeida observa esse pleonasmo em Barradas e sugere que Barradas, talvez,
tenha seguido a orientação francesa, de ‘chiffres arabes’, expressão esta que, na língua francesa, não decorre
em pleonasmo como acontece na língua portuguesa.
10
João Pedro Ribeiro, segundo Barradas, estabelece em seu trabalho Dissertações chronológicas e críticas a
seguinte classificação: números romano-góticos (que são os números romanos modificados segundo o gosto
gótico), números luso-romanos e números árabes.
11
CARVALHO, 1981, p. 53.
12
TEIXEIRA, 1934, disponibilizado em site: http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/livrogt/livrogt.html.
13
TEIXEIRA, 1934, disponibilizado em site: http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/livrogt/livrogt.html.
14
ALMEIDA, 1994, p. 284.
15
Designação de uma ‘conta particular’ realizada com os numerais romanos, mas utilizando a disposição e os
princípios do sistema hindu-arábico.
16
ALMEIDA, 1994, p. 284.
17
ALMEIDA, 1994, p. 285.
18
ALMEIDA, 1994, p. 285. O trecho foi traduzido para o português atual.
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teria se apropriado, re-significado e posto em circulação a prática social do cálculo escrito
ao modo hindu-arábico no contexto geopolítico português. Estas duas práticas teriam
proporcionado à realeza portuguesa o domínio, a exploração de novas terras e a circulação
de riquezas e mercadorias, o que teria levado também ao desenvolvimento da prática social
comercial-financeira nesse mesmo contexto.
Como as práticas náutica e astrológico-astronômica são muito antigas e
multicontextuais, precisaremos analisar que especificidades elas teriam assumido nesta
época em Portugal, em função das especificidades dos problemas por elas enfrentados
nesse contexto geopolítico particular, para que elas pudessem ser invocadas como base
explicativa do processo de apropriação, re-significação e posterior circulação da prática
social do cálculo escrito no sistema hindu-arábico nesse contexto geopolítico específico.
O historiador Joaquim Barradas de Carvalho apresenta um estudo interessante acerca
do processo de apropriação dos numerais hindu-arábicos em Portugal e de seu uso
diferenciado em distintas práticas sociais. Em seu livro Portugal e as origens do
pensamento moderno, examina a porcentagem de registro de ‘algarismos árabes’, de
números ‘luso-romanos’19 e de números escritos por extenso nos textos portugueses de
1055 a 1566, agrupando esses textos em 3 categorias: 1)‘literatura de viagens’; 2)
‘literatura científica’ e 3) ‘literatura pertencente a qualquer outro gênero’, na qual estariam
incluídos textos literários, crônicas, textos didáticos originários da Corte, textos de várias
ordens e documentos de arquivos.
Carvalho constata que nos textos da categoria ‘literatura pertencente a qualquer outro
gênero’, a porcentagem de ‘algarismos árabes’ é muito baixa em relação aos números ‘lusoromanos’ e aos números por extenso. Esse dado está em contraste flagrante com aqueles
relativos aos textos das categorias ‘literatura de viagens’ e ‘literatura científica’, nos quais a
porcentagem de ‘algarismos árabes’ é maior que a porcentagem dos demais. Carvalho
conclui que “é, pois, a partir da literatura de viagens e da literatura científica, esta em
quase todos os casos estreitamente ligada às navegações e aos descobrimentos marítimos,
que os algarismos árabes se generalizam em Portugal”20. E analisando também três textos
referentes a viagens por terra (posteriores a 1508), Carvalho observa que “nestes textos, os
19

Carvalho adota a denominação que João Pedro Ribeiro utiliza no trabalho Dissertações chronológicas e
críticas.
20
CARVALHO, 1981, p. 71.
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algarismos árabes são muito raros, inexistentes mesmo”, o que o faz concluir “que a sua
difusão só se deu na literatura de viagens ligada às navegações e aos descobrimentos
marítimos”21.
Além desta constatação, a análise realizada por Carvalho mostra que na categoria
‘literatura de viagens’, os textos mais modernos (textos situados entre 1453 a 1508) não
apresentavam uma porcentagem maior de ‘algarismos árabes’ do que os mais antigos; a
distinção encontrava-se no fato das obras terem sido “escritas por homens nascidos e
criados em Portugal”, ou por “homens nascidos e criados no estrangeiro, homens que
vieram para Portugal atraídos pelas atividades marítimas e comerciais”22. E são estes que
utilizam em seus textos23 uma porcentagem elevada de ‘algarismos árabes’. Carvalho
constata que, entre os autores portugueses, a única exceção na categoria ‘literatura de
viagens’ é Duarte Pacheco Pereira: “é o primeiro autor português a empregar uma
porcentagem de algarismos árabes – 24% – mais elevada do que a de números lusoromanos”24. Mas Carvalho esclarece que Duarte Pacheco Pereira foi um “nobre servidor
da realeza, mas cujo gênero de vida, a profissão de navegador e de técnico da navegação,
o liga a actividades que foram como que a mola propulsora da burguesia nascente”25. Fato
que corrobora a tese de Carvalho de que teriam sido, primeiramente, os homens ligados às
navegações que teriam se apropriado da prática social de cálculo escrito ao modo hinduarábico.
Carvalho chega a duas conclusões: 1) são nas obras de autores ligados à navegação
e à vida mercantil que aparecem porcentagens significativas de caracteres árabes; 2)
são nas obras escritas por autores de origem ou formação estrangeiras que os caracteres
árabes são empregados “em porcentagens consideravelmente mais elevadas do que as dos
números luso-romanos”26. A partir desses resultados, Carvalho defende que a difusão da
notação árabe entre os portugueses teria ocorrido no “meio cultural dos homens práticos e
dos homens de ciência ligados ao comércio e às navegações”27 e a partir de “homens
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nascidos e criados no estrangeiro”28. Conclui ainda que os primeiros ‘algarismos árabes’
teriam aparecido na obra Livro da Virtuosa Bemfeitoria, escrito pelo Infante D. Pedro, por
volta do ano de 1415, obra esta que Carvalho supõe ter sido redigida entre uma data
anterior a 1418 ou a 143329.
Voltando às cartas de Mestre João e de Caminha, podemos dizer que ambas podem
ser consideradas como pertencentes à categoria ‘literatura de viagens’ apresentada por
Carvalho. A carta de Caminha foi um dos documentos analisados por Carvalho nesta
categoria; a carta de Mestre João não foi um dos documentos analisados. Pela tese de
Carvalho, em ambas as cartas teria ocorrido o predomínio de números hindu-arábicos;
porém, vimos que isto não ocorre na carta de Caminha, fato que Carvalho explica pela
defesa de sua segunda tese, de acordo com a qual tal ‘difusão’ teria ocorrido a partir das
obras de “homens nascidos e criados no estrangeiro”30, o que não era o caso de Pero Vaz
de Caminha, que era português. A carta de Mestre João comprovaria a primeira tese e,
possivelmente, a segunda tese (como veremos a seguir) de Carvalho.
Enunciando as conclusões de Carvalho segundo a terminologia que temos aqui
utilizado, podemos afirmar que algumas práticas sociais específicas teriam contribuído para
o processo de apropriação e re-significação da prática social do cálculo escrito por parte de
certos grupos sociais no contexto geopolítico português. Neste caso, precisaríamos saber
que práticas sociais Mestre João e Caminha valorizavam e promoviam.
O historiador Fontoura da Costa afirma que não se descobriu qualquer documento
que tivesse permitido identificar Mestre João; porém, o próprio Costa, baseado em
trabalhos de outros historiadores (principalmente Souza Viterbo), conclui que Mestre João
era Mestre João Faras, espanhol, “físico e cirurgião”31 do rei D. Manuel, e que “na sua
carta mostra também que era astrólogo”32. Podemos, então, concluir que Mestre João era
um homem ligado, dentre outras, à prática social astrológica. Quanto a Pero Vaz de
Caminha, apesar de conhecido como escrivão da viagem, segundo Eduardo Bueno, “não
28
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era o escrivão oficial da viagem de Cabral – cargo ocupado por Gonçalo Gil Barbosa. Ele
fora escalado para ser o contador da feitoria de Calicute”33, destino final da viagem.
Caminha “pertencia à burguesia letrada”34 e fora nomeado por D. Afonso V (e mantido
por D. João II e D. Manuel) para a função de “Mestre da Balança da Moeda”35 da cidade
do Porto, a partir de 147936. Podemos afirmar, então, que Caminha era um homem ligado às
práticas sociais do comércio, das finanças e da administração dos negócios oficiais da
realeza.
Os estudos apresentados nos levam a concluir que a utilização da numeração hinduarábica em Portugal não era generalizada e nem predominante no início do século XVI, e
que a apropriação dessa forma simbólico-cultural não teria ocorrido, de forma consensual,
homogênea e simultânea por parte dos promotores de todos os tipos de práticas sociais, ou
mesmo daquelas em que o registro de quantidades e a realização de cálculos por escrito se
mostrassem necessárias. Para o estudo que estamos realizando, torna-se importante saber
se, além do uso da numeração hindu-arábica para o registro de quantidades, os símbolos
deste sistema teriam sido também utilizados para se realizar cálculos por escrito.
No que diz respeito a esse fato, o historiador Marques Almeida afirma que “tudo leva
a crer que a utilização da capacidade operacional inerente à notação árabe seja coeva da
sua introdução em Portugal”37. Para fundamentar esse ponto de vista, ele se baseia no mais
antigo documento que, em maior parte, está escrito em língua portuguesa e no qual há o
emprego da numeração hindu-arábica no registro numérico dos dados. Tal documento
manuscrito é denominado Almanaques portugueses de Madri, o qual julga-se ter sido
produzido em Portugal em 1321 ou 133938.
Almeida entende que devido à característica dos Almanaques Portugueses de Madri,
sua elaboração não poderia ser concebida “sem a mobilidade operacional dada pela
notação indo-árabe”39. As características e a análise deste manuscrito foram apresentadas
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por Luís de Albuquerque na obra Para uma história da ciência em Portugal. Os
Almanaques Portugueses de Madri são compostos de duas partes manuscritas distintas, e
são chamados “de Madri” em virtude dos mesmos encontrarem-se na biblioteca desta
cidade.
A primeira parte contém fragmentos de vários manuscritos de caráter astrológico
(tabelas com alturas meridianas do sol, tabelas lunares, catálogo de estrelas, etc.),
apresentando também regras “para resolução de certos problemas do calendário”40.
A segunda parte contém um único manuscrito completo que é um Almanaque
Perdurável41. Um almanaque perdurável é um conjunto de tabelas (efemérides) que
fornecem, em valores numéricos, as posições sucessivas do Sol, da Lua e dos planetas na
esfera celeste, tabelas estas elaboradas com o propósito de serem indefinidamente úteis, o
que pressupõe que houvesse um entendimento de que “os movimentos dos astros
relacionados nas efemérides se repetem com as mesmas características, ao fim de
determinados ciclos de anos exatos”42.
Segundo Albuquerque, teria sido Millás Vallicrosa43 quem teria indicado a origem do
Almanaque Perdurável: tratar-se-ia de uma tradução para o português de um almanaque
árabe44 contendo o texto e as tabelas de um astrônomo e matemático árabe chamado
Azarquiel45 (1029?-1100)46. Parece não se tratar de uma tradução direta do texto árabe, mas
de uma tradução de uma versão latina do texto árabe original.
No Almanaque Perdurável há toda uma parte tabular que “é precedida por uma
explicação sobre a maneira de utilizar as efemérides”47, e os dados das tabelas aparecem
grafados ao modo hindu-arábico.
A obtenção dos dados numéricos destas tabelas poderia ter ocorrido por meio de
cálculos ou por observação direta. Albuquerque acredita que – em virtude da existência de
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erros recorrentes (os quais, segundo ele, não proviriam de erros de observação)48– poderse-ia “supor que as alturas referenciadas em qualquer das tabelas tivessem sido obtidas
pelo cálculo e não em conseqüência de observações diretas com o astrolábio”49.

Página dos Almanaques Portugueses de Madri (ALBUQUERQUE, 1983, p. 86)
Aceitando as considerações de Albuquerque de que as alturas – que foram registradas
com símbolos hindu-arábicos – teriam sido obtidas por meio de cálculos, parece não haver
razão para que estes cálculos não fossem feitos ao modo hindu-arábico, como entende
Marques Almeida.
Albuquerque, no estudo em que analisa os Almanaques Portugueses de Madri,
comenta brevemente acerca de manuscritos anteriores ao século XV50, referentes à
atividade astrológica, os quais, embora provindos dos povos árabe e judeu, já estariam
“integrados na História da Cultura Portuguesa, ou em vias de serem”51.
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Em seu estudo dos Almanaques, Albuquerque procura analisar “as origens da náutica
astronômica” - de cujos saberes Mestre João se utiliza - trazendo elementos e corroborando
a tese de outro historiador - Joaquim Bensaúde -, de que os elementos essenciais desta
prática social náutica teriam provindo da astrologia (desenvolvida por árabes e judeus) e de
que teria sido aos saberes produzidos por essa prática “que D. João II52 e os responsáveis
pela evolução das navegações teriam recorrido no momento oportuno”53. Constata ainda,
através da análise dos manuscritos, que a astrologia árabe e judaica teria tido entre os
portugueses “maior aceitação do que se supunha, e muito antes de ter sido reclamado seu
concurso para o apetrechamento da marinharia”54. Iremos ver como esta prática social
astrológico-astronômica teria sido apropriada por promotores da prática social náutica
desenvolvida pelos portugueses, principalmente para se dar conta de problemas e desafios
encontrados na navegação no Atlântico. Entretanto, tal processo de apropriação não teria
sido um processo de transposição ou de aplicação direta dos saberes produzidos pela prática
astrológica-astronômica para o domínio da prática náutica. Porém, pode-se considerar
decisiva a influência da prática social astronômica desenvolvida pelos árabes no modo de
se construir tábuas astronômicas e de se usar instrumentos de observação no contexto
geopolítico português.
Para os propósitos que aqui temos em vista, chamou-nos a atenção a referência que
Albuquerque faz a uma “aritmética elementar”55 que se encontra transcrita na parte final de
um desses manuscritos. Ao tomarmos ciência desse fato, nos perguntamos: “- Mas por que
um manuscrito de astrologia estaria associado a uma aritmética elementar?”
Desde o início de nosso trabalho, fomos nos deparando com indícios desta natureza, a
saber, o de que a constituição e/ou a apropriação da prática social do cálculo escrito, em
vários contextos geopolíticos, teria ocorrido de modo interligado com as motivações,
problemas e necessidades postos pela prática astronômica56. Porém, supúnhamos que, no
contexto português, esse processo de constituição e/ou apropriação da prática social do
cálculo escrito poderia ter assumido características e associações específicas e diferenciadas
daquelas que teriam acompanhado esse mesmo processo entre os povos árabe e hindu.
52
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Posteriormente, verificamos que, no caso português, tal processo teria estado associado
mais diretamente com uma prática astrológica do que, propriamente, com uma prática
astronômica; em outras palavras, teria estado associado mais diretamente com a prática que
se refere à elaboração de prognósticos através da posição dos astros. Porém, temos que
considerar que a astronomia não era um campo distinto do da astrologia até o século XVI.
No final deste manuscrito a que estamos nos referindo encontra-se um mapa astral, no
mesmo fólio em que começa a aritmética elementar:

O manuscrito encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Está em latim e
utiliza a numeração hindu-arábica, tanto nas tábuas astronômicas como na aritmética que
aparece na sua parte final. Do que pudemos observar, todas as explicações nesta aritmética
são textuais, ou seja, não há ‘contas armadas’ ou esquemas numérico-algorítmicos escritos
orientadores do cálculo mental no decorrer do texto. Esse fato reforçou ainda mais
fortemente a nossa conjectura de que a prática social astrológico-astronômica teria sido
uma das que teriam contribuído fortemente para o processo de circulação (apropriação, re-
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significação e difusão) do sistema de numeração hindu-arábico e da prática do cálculo
escrito a ele associada no contexto geopolítico português.
Interessa-nos saber como e por que razões a prática social astrológico-astronômica
começa a fazer uso de um sistema de numeração que não é o predominante em Portugal no
século XV, bem como as características e especificidades que essa prática social assume
nesse contexto.
Sabemos que a prática de elaborar horóscopos ou de determinar momentos favoráveis
ou propícios para a realização de determinados eventos através da verificação da posição
dos astros, é uma prática muito antiga. Muito sinteticamente, diríamos que manifestações
desta prática social já se evidenciavam entre os diferentes povos da Antigüidade que
viveram na região mesopotâmica. Os babilônios utilizavam um sistema de numeração
sexagesimal, e, por volta de 1000 a.C., já conseguiam indicar, através de mapas astrais, a
posição de 70 estrelas, e por volta dos séculos VII a V a.C., agruparam estas estrelas em 12
constelações. O círculo descrito pela trajetória solar - denominado eclíptica - foi dividido
em 12 zonas, cada qual marcada por uma dessas 12 constelações e denominadas: Áries,
Touro, Gêmeos, etc. Na elaboração de um mapa astral, aquilo que se deve, principalmente,
levar em consideração é o momento em que cada um dos astros entra e permanece em cada
uma dessas 12 zonas. Este mapeamento do céu é feito com base em nossa posição no globo
terrestre. É calculada a posição, em graus e minutos (com a maior precisão possível), de
cada um dos nove corpos celestes (7 planetas, mais o sol e a lua) para o momento do evento
de interesse.
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(Revista Galileu Especial, maio/2003, p. 17)
Se o que interessa para a realização de previsões é o conhecimento do momento
considerado exato - em termos numéricos e quantitativos -, de entrada de um astro em uma
determinada zona, então, calcular as posições exatas dos astros por antecipação teria sido
fundamental para a prática astrológico-astronômica. Entretanto, para se poder calcular a
posição exata de cada astro por antecipação, é preciso conhecer o movimento de cada astro
(saber quanto tempo ele leva para completar um ciclo) e indicar o seu posicionamento
exato no horário do evento de interesse (tomada de uma cidade, ascensão ao trono,
nascimento, etc.).
Uma prática astrológico-astronômica de cunho quantitativo exige o uso de sistemas
posicionais. Isso porque, apenas sistemas numéricos posicionais poderiam tornar mais
rápidos, menos trabalhosos e menos complexos os cálculos envolvendo números inteiros de
ordens elevadas e números fracionários, como também tornar mais precisos e confiáveis os
resultados obtidos através desses cálculos. Podemos dizer, então, que a prática social do
cálculo escrito aparece como indispensável para a determinação de locais e horários que se
mostrem propícios à realização de determinados eventos. Desse modo, se o astrólogoastrônomo se interessa pela vida macroscópica, se observa o céu, realiza cálculos e valoriza
a precisão desses cálculos, é porque acredita que eles interferem na vida do indivíduo
concebido como microcosmo em perfeita harmonia com o macrocosmo.
A prática astrológico-astronômica teria sido a partir de determinado momento, uma
prática estimulada, valorizada e patrocinada no contexto geopolítico português?
Albuquerque nos mostra que as práticas astrológicas gozavam de prestígio nas cortes
européias nos séculos XIV e XV. Nelas viviam astrólogos judeus “observando a posição
aparente dos astros para comporem os prognósticos sobre a vida dos senhores feudais”57.
“Os reis e os príncipes encomendavam a alguns desses homens trabalhos em que
ensinassem as práticas astrológicas, que depois guardavam avara e secretamente nos seus
arquivos”58. Ainda segundo Albuquerque, havia um grande interesse por obras de
astronomia (sendo que a maioria delas estava em árabe, mesmo as de origem grega),
podendo-se avaliar tal interesse verificando a quantidade de “tratados árabes traduzidos
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para o latim entre os séculos XII e XIV (embora alguns originais sejam muito anteriores ao
primeiro desses limites)”59. Entre eles, consta: “as tabelas de al-Khowarizmi (séc. IX) que
foram revistas por Maslama (séc. X) e traduzidas para o latim por Adelardo de Bath em
1126”. Elencando apenas alguns desses tratados (e tabelas astronômicas), Albuquerque
mostra a “audiência” que estes tiveram na Europa cristã60.
Albuquerque afirma que a prática de “coligir horóscopos ou emitir prognósticos” era
uma prática que “já no princípio do século XV, pelo menos, gozava no nosso país
[Portugal] de larga audiência, muito embora também fosse exercida quase que só por
astrólogos judeus”61. Albuquerque documenta também a atividade dos astrólogos em
Portugal, antes do início do século XV62, mostrando que a atividade não se restringia à
tarefa de tradução destes e/ou outros tratados. Em manuscritos anônimos existentes em
Portugal, Albuquerque observou que as anotações nas margens e as correções de dados
realizadas no decorrer dos manuscritos, dão “provas da capacidade dos astrólogos que
traduziram e se serviram destes manuscritos”63. Conclui o autor que eles “possuíam uma
preparação que lhes permitia ir além das operações rotineiras, com vistas à elaboração de
horóscopos e prognósticos”64.
Voltemo-nos agora à questão da apropriação da prática social astrológicoastronômica pela prática social náutica que teria sido realizada pelos portugueses para dar
conta dos problemas e desafios encontrados na navegação no Atlântico. Nesse sentido,
podemos, então, nos perguntar: “Quais eram esses problemas? Porque realizar o
empreendimento (ações políticas) de enfrentar a navegação no Atlântico? Era um risco?
Quando o problema de se navegar no oceano (entenda-se navegar no Atlântico) teria se
apresentado como um problema técnico e político?
Alguns historiadores ‘dos descobrimentos’ apontam a tomada de Ceuta, no norte da
África, em 1415, como um fato considerado um marco do início da expansão marítima
portuguesa - o que ocorre durante o reinado de D. João I (rei de 1385-1433) - e que
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culminará com a valorização e o desenvolvimento de uma prática social náutica apoiada em
uma prática social astrológico-astronômica.
Algumas informações tornam-se necessárias. O rei D. João I casou-se com D. Filipa
de Lencastre (decorrente de uma aliança com a Inglaterra) e teve 8 filhos: D. Branca, D.
Afonso, D. Duarte, D. Pedro, D. Henrique, D. Isabel, D. João e D. Fernando. O primeiro
filho homem era aquele que herdava a coroa, sendo que os outros filhos do rei que não a
herdavam eram denominados infantes. D. Duarte (rei de 1433-1438) herdou a coroa
portuguesa e prosseguiu nas explorações marítimas ao longo da costa africana, as quais
foram intensificadas na regência de D. Pedro (regente de 1439-1448)65. O quinto filho, o
infante D. Henrique (1394-1460), desempenhou papel fundamental na expansão marítima
portuguesa. Ele foi o responsável pela organização e patrocínio de várias viagens marítimas
de exploração durante os reinados de D. João I - seu pai - e de D. Duarte - seu irmão -,
durante a regência de D. Pedro - seu irmão - e durante o reinado de D. Afonso V, seu
sobrinho.
Uma das fontes utilizadas pelos historiadores para estudar as primeiras viagens de
descobrimentos66 foi a Crônica dos Feitos da Guiné, de Gomes Eanes de Zurara (1415?1473)67, autor este que escrevia por encomenda do próprio infante D. Henrique68 e que, por
ordem de D. Afonso V (filho e sucessor de D. Duarte e rei de 1446-1481), juntou e ordenou
em um só volume vários relatos escritos sobre as viagens, dando origem a esta Crônica69.
Em um dos capítulos, o cronista “ocupa-se das razões pelas quais o infante D. Henrique se
decidira a mandar explorar as terras da Guiné”70.
Albuquerque afirma que das razões apontadas por Zurara, surgiram na historiografia
duas correntes. Uma delas defendeu o ponto de vista “de que o infante D. Henrique
procuraria sobretudo alargar a religião que seguia e servia, levando-a tão longe quanto
pudesse e combater também, onde lhe fosse possível, os inimigos do cristianismo”71, ou
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seja, o espírito de cruzada como sendo “o motor dos descobrimentos henriquinos”72. Já a
outra corrente defendeu o ponto de vista de que “os interesses de ordem comercial estariam
na origem das grandes navegações”, sendo estas “desenvolvidas ao sabor dos resultados
promissores que iam sendo encontrados”73.
O historiador Charles R. Boxer, ao estudar o império marítimo português, apresenta,
por sua vez, como motivos principais “que inspiraram os dirigentes portugueses” neste
empreendimento marítimo: “fervor empenhado na cruzada contra os muçulmanos; desejo
de se apoderar do ouro da Guiné; procura de Preste João; busca de especiarias
orientais”74. Boxer acredita também que “há boas razões para acreditar que motivos de
ordem apostólica e religiosa, bem como uma curiosidade inteligente (mas dificilmente
‘científica’), alimentaram a persistência do infante dom Henrique de enviar seus navios e
caravelas para o sul do cabo Não. Motivos econômicos também desempenharam seu papel,
apesar de não terem sido muito importantes nas etapas iniciais”75.
Apesar de não ser nossa intenção - e nem comportar nos limites deste trabalho – realizar
uma constituição analítica global e detalhada das razões que teriam estado na base deste
complexo e fascinante empreendimento português, é significativo para a abordagem de
nossa questão de investigação estabelecer, mesmo que brevemente, quais teriam sido os
interesses presentes na constituição de tal projeto político, bem como a conexão de tais
interesses com a valorização de certas práticas sociais cujo desenvolvimento teriam, por sua
vez, requerido a apropriação da prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico no
contexto geopolítico português.
Antes de mais nada, acreditamos que tal empreendimento não teria ocorrido em
virtude da vontade política de uma só pessoa - no caso, da do infante D. Henrique -, por
mais obstinada, determinada e empreendedora que ela fosse, não querendo com isso
desconsiderar o papel relevante que, no caso, o infante D. Henrique teria tido.
Além disso, concordamos com o ponto de vista de Albuquerque de que o modo como
os exploradores portugueses agiram nas conquistas de terras litorâneas ao longo da costa
africana não sugere que estivessem imbuídos predominantemente de um “espírito de
72

ALBUQUERQUE, 1983, p. 43.
ALBUQUERQUE, 1983, p. 13.
74
BOXER, 2002, p. 34.
75
BOXER, 2002, p. 40.
73

88

cruzada”, ou seja, que estivessem procurando eliminar o inimigo muçulmano. Esse ponto
de vista nos parece plausível, uma vez que ele possibilita entendermos o fato da
apropriação aparentemente voluntária, por parte dos portugueses, da astronomia árabe e do
modo hindu-arábico de se calcular.
Em acréscimo aos dois pontos de vista anteriores, vemos que ações concretas no
sentido de se procurar abrir uma via de acesso marítimo, contornando a África, ao comércio
com a Índia (até então, monopolizado pelos venezianos) só ocorreram no reinado de D.
João II (rei de 1481-1495), sendo que, antes disso, “não existiu ou não foi posta em
execução uma política previamente estudada”76. De fato, segundo Albuquerque, “até 1460,
ano da morte do infante, as viagens marítimas correram por conta de uma certa
improvisação que seguia cada viagem”77.
Acreditamos, após termos estudado alguns dos trabalhos produzidos por Luis de
Albuquerque – e a partir dos quais tivemos acesso às teses defendidas por outros
historiadores -, que o principal propósito da realeza portuguesa de investimento na prática
social náutica era o de “abrir um acesso ao escambo do ouro africano”78 a fim de poder
tentar estabelecer-se nessa disputa. Deste modo, entendemos que as explorações marítimas
foram ocorrendo cada vez mais ao sul da costa africana em virtude do fracasso deste
empreendimento via norte africano79; por isso, procuravam atingir, por via marítima, as
rotas do metal precioso. Acreditamos também que as explorações marítimas ocorreram na
tentativa de “estabelecer contato com os súditos do Preste João”80, visto acreditar-se que se
tratava de um poderoso aliado (cristão), cujo reino chegava até o Atlântico, e
posteriormente “pensar-se existir por aí um bom caminho de acesso às especiarias do
Oriente”81, como discutiremos a seguir.
Mas que notícias e idéias circulavam na Europa a respeito de terras desconhecidas
que poderiam ter influenciado este empreendimento marítimo? Circulava a idéia de que as
terras na altura da zona equatorial não eram habitadas e habitáveis devido a temperaturas
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elevadíssimas82 a que elas estariam submetidas, idéia esta já veiculada no Tratado da
Esfera de João Sacrobosco.

“Esquema das zonas da Terra representado no Guia Náutico de Munique e no
Guia Náutico de Évora [...] Esta tradição chegara a Portugal através do
‘Tratado da Esfera de Sacrobosco’” (ALBUQUERQUE, 1983, p. 221).
Porém, no contexto geopolítico português da época em questão, circulavam também
histórias sobre as “maravilhas” e prodígios do mundo desconhecido (África e Oriente).
Circulava, nos relatos de viajantes e nos mapas (que não se constituíam em mapas na
verdadeira acepção do termo), a idéia de que em “países desconhecidos e sempre
inacessíveis”83 (interior da África e Oriente) poder-se-ia encontrar, com facilidade, pedras
preciosas, ouro em abundância e um rio do Ouro (no interior da África), isto é, “um rio a
que o ouro acorreria facilmente”84.
Albuquerque esclarece que grande parte dessa idéia teria sido constituída a partir de
roteiros de viagens escritos por viajantes árabes, os quais faziam referência ao comércio do
ouro, aos reinos de Meli e Gana, à Guiné, aos caminhos percorridos pelas caravanas, e
apontavam Sofala como via de acesso ao ouro produzido no interior do continente85. Mas
também, parte desta idéia teria sido constituída a partir de relatos de viagens de europeus,
que descreviam as maravilhas ‘vistas’ durante suas peregrinações pelo mundo; estes
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escritos eram denominados Livros de Maravilhas ou Mirabilia86. Os relatos dessas
“histórias maravilhosas” teriam exercido grande influência na produção, pelos europeus, de
um certo modo de ver as terras desconhecidas.
Nos Mirabilia, além das descrições detalhadas dos lugares e dos costumes dos povos
encontrados nestas peregrinações, encontrava-se a descrição de alguns seres que habitavam
esses lugares visitados, tais como: homens que atingiam a idade de 400 anos (os
hiperbóreos), homens que tinham olhos no peito (os acéfalos), homens que tinham pés de
cabra (os egiptanos), homens que tinham cabeça de cão, etíopes com quatro olhos,
serpentes aladas, formigas que transportavam ouro, formigas do tamanho de cães que
transportavam areias auríferas, etc87. Vamos encontrar ainda, por volta de 1507, no relato
de um navegador português, a existência, na Guiné, de serpentes de “um quarto de légua de
longo”88.
Dentre outros, são exemplos de Mirabilia: A descrição do Mundo de Marco Polo, as
narrativas de viagens fantásticas de sir John Mandeville, o Libro del conoscimiento de
todos los reynos y tierras e señorios que son por el mundo (c. 1350)89, de um anônimo
frade espanhol.

(ALBUQUERQUE, 1983, p. 241)
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Tais relatos desfrutavam de grande audiência90, apesar de não gozarem de crédito
atualmente. Como indícios de que se dava crédito às notícias e às histórias veiculadas
nestes relatos, Albuquerque afirma que as cartas náuticas do século XIV - que eram
espécies de mapas que possibilitavam orientar e conduzir uma embarcação no mar contemplavam grande parte dessas histórias. De fato, nas legendas e desenhos presentes
nestas cartas náuticas, podemos encontrar “as fábulas postas para correr pelos
Mirabilia”91; a carta catalã de 1375 “é quase uma transcrição palavra por palavra de
Marco Polo”92. Albuquerque se refere também a um estudo que mostra como Cristóvão
Colombo teria se servido do livro de Marco Polo como veículo de informação para suas
viagens93.

“Pormenor do famoso planisfério catalão da Biblioteca Nacional de Paris, datado de
1375” (ALBUQUERQUE, 1983, p. 245).
Marco Polo foi um mercador veneziano que percorreu, durante 25 anos (1271 a
1295), junto com seu pai Nicolo e seu tio Maffeo Polo, também mercadores, a rota da seda
que culminava na China. “Desde a Antiguidade, rotas ligavam o Oriente e o Ocidente:
rotas da seda, rotas das especiarias, rotas da porcelana”94. Em 1298, Marco Polo foi preso
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em Gênova e dividiu sua cela com Rusticello de Pise, a quem relatou sua viagem, e este as
escreveu, o que resultou no conhecido Livro das Maravilhas de Marco Polo95:
“É assim que nosso livro vos contará, de maneira clara e em boa ordem, tudo como o Senhor
Marco Polo, sábio e nobre cidadão de Veneza, descreve-os porque ele os viu com os próprios
olhos. Sem dúvida, há aqui certas coisas que ele não viu: mas as obteve de homens dignos de
serem acreditados e citados. É por isso que apresentamos as coisas vistas por vistas e
entendidas por entendidas, de forma que nosso livro seja sincero e verdadeiro sem nenhuma
mentira, e que seus propósitos não possam ser tachados de fábulas’ (Marco Polo, A descrição
do mundo)”96.

Este assunto traria muita discussão, mas o que nos interessa aqui são as notícias das
terras desconhecidas (notícias estas que poderiam estar na base da valorização e efetiva
promoção da prática social náutica entre os portugueses) que poderiam ter circulado nesses
relatos.
Nos desenhos e legendas presentes na carta catalã de 1375 - a qual, como já dissemos,
é quase uma transcrição das viagens de Marco Pólo - aparecem informações “sobre a
existência de marfim e de conhecimento de um comércio de ouro”, apontando “um lugar ao
sul do cabo do Bojador denominado rio do Ouro”97. De fato, em uma das legendas desta
carta pode-se ler:
“Este senhor negro é chamado Musse Meli, senhor dos negros da Guiné. Este senhor é o mais
rico e mais nobre senhor de toda esta parte, pela abundância de ouro, o qual recolhe na sua
terra”98.

No Libro del conoscimiento de todos los reynos y tierras e señorios que son por el
mundo (c. 1350)99, o autor (anônimo) diz “ter acompanhado as caravanas que desciam até
a Guiné para o tráfico do ouro”100. Ele nos informa também que o cabo do Bojador seria de
propriedade do rei da Guiné, e que deste cabo até se chegar “ao rio do Ouro são oitocentas
e setenta milhas”101. Na carta de Dulcert, de 1339, aparecem indicações do “comércio entre
árabes e negros” e do local “que possuía minério de ouro em abundância”102. Em uma
carta veneziana de cerca de 1450, aparece descrito o ‘comércio mudo’, no qual trocava-se,
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sem ser preciso dizer palavra alguma (!), “sal e bugigangas por ouro e marfim no interior
da África”103.

“Mapa catalão de 1375 representando Mansa Musa, imperador de Mali” (Nova
enciclopédia ilustrada Folha, 1996, p. 501).
Em relação a Portugal, um fato a destacar é que, entre 1420 e 1427104, a convite do
infante D. Henrique, teria ido a Portugal o cartógrafo maiorquino Jaime Cresques, que era
membro da família de Abraham e Jafuda Cresques105, os quais teriam elaborado a aqui já
referida carta catalã de 1375. Assim, as informações que aparecem nas legendas deste mapa
(rio do Ouro, reinos ricos em pedras preciosas, etc.) poderiam ter circulado entre os
empreendedores do projeto marítimo português.
Quando lemos os relatos de algumas viagens realizadas no final do século XV e
início do XVI, podemos ter uma idéia de como circulavam estas notícias. Por exemplo,
quando chega à ilha de Moçambique, Álvaro Velho, a quem foi atribuído a autoria do
diário da viagem de Vasco da Gama (c. 1469-1524), relata que:
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“Ao que tudo nos parecia, segundo eles [habitantes da ilha] diziam, todas essas coisas [ouro,
prata, tecidos, cravo, pimenta, gengibre, etc.], com exceção do ouro, eram transportadas até
aqui pelos mouros. Mais à frente, para onde íamos, havia muito delas, e eram tantas pedras,
aljôfar e especiarias que não era necessário resgatá-las, mas apanhá-las aos cestos”106.

Pero Vaz de Caminha, na carta já aqui referida, relata ao rei acerca dos
acontecimentos nos primeiros dias em terras brasileiras:
“Em seguida o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre sempre próximo da praia. E ali
esperou por um velho que trazia na mão um tronco de jangada. O velho falou enquanto o
capitão estava com ele, diante de todos nós; mas ninguém o entendia e nem ele a nós, por mais
perguntas que lhe fizéssemos com respeito ao ouro, porque desejávamos saber se o havia na
terra”107.

Quando se acredita que se pode trocar, sem dizer palavra alguma, “sal e bugigangas
por ouro e marfim”, que se pode recolher, em algumas praias, aos cestos, pedras preciosas,
podemos ter uma idéia dos sonhos que acalentaram a imaginação destes navegadores e dos
empreendedores destas viagens108.
Outra idéia que circulava, produzindo ações políticas e diplomáticas concretas, era a
de que existia “um poderoso reino, com sede para o oriente do rio Nilo, com enorme poder
militar e riquíssimo, dominando uma vastíssima área que ia desde a Índia até às costas
atlânticas da África”109. O soberano deste reino era Preste João, que era tido como um rei
cristão e, por isso, considerado como um valioso aliado no estabelecimento de contato
direto (dispensando os intermediários muçulmanos) com o comércio do ouro na África e
com as riquezas do Oriente110, uma vez que os territórios que ele dominava “seriam
riquíssimos em ouro, em pedras preciosas e em outros produtos que a Europa se
encontrava ávida”111. No planisfério circular, dito Vaticano-Borgiano, de autor
desconhecido da primeira metade do século XV, há uma legenda que se refere a um rio de
ouro, o qual atravessa o reino de Preste João (figura abaixo).
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(ALBUQUERQUE, 1983, p. 10)
Albuquerque esclarece que esse soberano teria existido de fato e que teria sido o rei
da Abissínia ou da Etiópia, mas a idéia da extensão de seu domínio era destituída de
fundamento, bem como as idéias acerca de suas qualidades e poderes112. Apesar disso,
Albuquerque explica que a Índia “era olhada na Europa medieval como o país que o Preste
João exercia seu domínio e o imperador da Etiópia era por tradição considerado como o
rei desse território, vasto e supostamente riquíssimo”113. Ao referir-se à Índia, muitas
vezes, englobava-se a “Etiópia e a África Oriental, bem como o que se conhecia como
Ásia”114. Acreditava-se que o reino de Preste João “se situava nos limites dos domínios
islâmicos que ocupavam a faixa de território desde o Marrocos até o Mar Negro”115.
Porém, a localização do reino de Preste João se deslocou com o tempo, ficando a sua
localização restrita à Etiópia116. De todo modo, parece que os domínios de Preste João
“estender-se-iam em direção ao Atlântico117 e seriam acessíveis pelo rio Senegal como
indica planisfério vaticano-borgiano da primeira metade dos quatrocentos”118.
Soma-se a estas notícias, a crença de que o reino de Preste João estaria localizado lá
pelas “bandas do paraíso terrestre”119, sendo atravessado pelos seguintes rios que nascem
no paraíso terrestre: Ganges, Tigre, Eufrates e Nilo120. O paraíso terrestre estava situado nos
‘mapas’, até o século XV, “a leste da Europa (algumas vezes junto à costa oriental da
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África e com mais freqüência no extremo do oriente asiático)”121, separado por terras quase
impossíveis de serem atravessadas e por “mares em ebulição ou perpétua trevas”122;
porém, “é possível lá chegar, encontrar o ouro – e a salvação, a riqueza e a glória; pois
não é ‘terreal’ ”123. Segundo Brown, havia discordâncias quanto a sua localização, mas não
quanto a sua existência124.

(ALBUQUERQUE, 1983, p. 247)
A esse respeito, e em relação a Portugal, os fatos a serem destacados são os que se
seguem.
Em 1442, segundo a Crônica dos Feitos da Guiné de Zurrara, o infante D. Henrique
encarrega Antão Gonçalves de se informar “não somente daquela terra [rio do Ouro]
desejada haver sabedoria, mas ainda das Índias, e da terra do Preste João, se se
pudesse”125. Para o infante, o império de Preste era africano e se estendia em direção ao
oceano ao oeste126.
Em 1487 o rei Dom João II (rei de 1481-1495) encarregou Pedro Covilhã (1460?1526?), um navegador português que tinha perfeito conhecimento do árabe127, de uma
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missão diplomática: uma expedição terrestre à Etiópia e à Ásia, que se incumbiria de
penetrar no reino misterioso e legendário de Preste João.
Em 1497, quando Vasco da Gama partiu para a sua famosa viagem, levava
credenciais dirigidas a Preste João e ao rajá de Calicute128. E Álvaro Velho relata que:
“Um marinheiro que o capitão-mor levava, que já fora cativo de mouros, entendia tudo que lhe
diziam os homens que encontramos [mouros]. [...] Disseram-nos que Preste João estava perto
dali, e que tinha muitas cidades ao longo do mar, e que os moradores delas eram grandes
mercadores e possuíam grandes naus. Preste João, no entanto, estava pelo sertão e lá só se
podia ir em camelos”129.

Concluindo: havia toda uma tradição de cerca de um século que colocava as regiões
produtoras do ouro “muito próximas da costa atlântica, a sul do Bojador”130 e fazia do rio
do Ouro, desembocando no Atlântico, uma das vias de acesso ao império de Preste
João131: Diante disso, soa-nos bastante plausível que se empreendessem ações políticas para
estabelecer ligações diretas, pelo Atlântico, com as origens da produção do ouro a fim de se
monopolizar o seu comércio132, ou seja, para se achar o rio do Ouro e a via de acesso ao
reino de Preste João.
A concretização deste projeto político implicou navegar cada vez mais ao sul no
Atlântico. Mas, a esta ação política impôs-se uma série de desafios, quais sejam:
1) Desafiar a idéia que circulava na Europa de que era impossível sobreviver além da
linha do Equador; arriscar combater seres anômalos e animais extraordinários. Não por
esses motivos, e mesmo que não se desse crédito a essas idéias, a navegação no Atlântico se
mostrava um empreendimento de risco, dado que muitos dos navios que haviam chegado
até o cabo do Bojador não tinham conseguido retornar133. Eduardo Bueno, ao escrever
sobre a história do Brasil, afirma que era fato que “dois em cada três homens da esquadra
de Cabral jamais voltariam”134, e conta-nos também que a maioria dos homens a bordo
desta esquadra tinha assinado seu testamento135.
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2) Modificar os procedimentos utilizados na prática náutica mediterrânea136, os quais
haviam se mostrado insuficientes no enfrentamento de alguns condicionantes físicos
encontrados na navegação no Atlântico. As direções dos ventos e as correntes no Atlântico
Norte eram muito desfavoráveis ao trajeto de volta das terras ao sul do Bojador137. Em
sucessivas viagens no trajeto de volta das terras ao sul do Bojador, navegadores
descobriram uma solução que contornava os condicionantes desfavoráveis dos ventos e das
correntes fazendo uma manobra que ficou conhecida como “volta da Guiné” ou ainda,
“volta pelo largo”138.

Manobra conhecida como “volta pelo largo” (ALBUQUERQUE, 1983, p. 129)
Manobra139 que, particularmente, impunha resolver outro problema, qual seja, o “de
localizar o navio dia a dia em termos bastante diferentes da prática mediterrânea”, pois
esta manobra implicava em ter-se que ficar de duas a três semanas no oceano sem se avistar
terra ou se poder confirmar a posição em que se encontrava, problema este que não ocorria
no Mediterrâneo, onde tal período de permanência no mar chegava, no máximo e
excepcionalmente, a 6 dias. Os erros acumulados com o passar dos dias levavam ao risco
das embarcações não conseguirem retornar a Portugal com o carregamento que levavam.
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Isto implicou a busca de uma forma de se proceder na prática náutica diferente daquela
realizada no Mediterrâneo.
Vamos nos deter um pouco mais neste segundo ponto. Se havia vontade política de se
ir cada vez mais ao sul no Atlântico, a necessidade de encontrar soluções para se realizar
este empreendimento marítimo implicou modificar a prática social náutica. Este fato teria
levado os promotores e os envolvidos com tal prática a apropriarem-se de processos que
vinham sendo produzidos e/ou utilizados pelas pessoas envolvidas com a prática social
astrológico-astronômica, uma vez que “só as observações astronômicas poderiam
solucionar o problema que os marinheiros defrontavam”140. Para entendermos a
especificidade do problema que enfrentaram e dos erros referidos, precisamos entender,
ainda que não profundamente, em que consistia a prática náutica mediterrânea, bem como
aquela que passou a ser realizada, pelos portugueses, no Atlântico.
Em termos gerais, quando se navega afastado da orla costeira, é preciso saber, de
tempos em tempos, calcular a posição da embarcação, ou seja, saber onde ela se
encontra em relação à rota e à orientação estabelecidas, para se poder mudar esta
orientação, caso ela não se encontre na rota estabelecida.
Os navegadores, desde muito tempo, quando queriam ‘calcular’ suas posições no mar
e localizar a proximidade de terra, utilizavam procedimentos tais como: observar a presença
de algas marinhas, observar tipos de nuvens, observar tipos de ondas, perceber a presença
de perfumes de flores e capim, usar sondas para ver a profundidade das águas, usar espécies
de aves (por exemplo, corvos) ou seguir trilhas de determinadas aves no mar. Estes
procedimentos eram passados por via oral; porém, chegaram até nós fragmentos de
orientações escritas para se navegar em escritos chamados périplos, que são roteiros ou
itinerários marítimos nos quais constavam “as distâncias entre os portos, a descrição das
costas, os ventos usuais, os perigos principais, os melhores lugares para abrigar navios em
caso de tempestade, as profundidades e a natureza dos fundos”141.
Ainda em termos gerais, podemos dizer que os pilotos dos séculos XIII a XV
navegavam no Mediterrâneo usando um procedimento no qual as distâncias percorridas
pela embarcação vão sendo calculadas por estimativa e os rumos seguidos orientados
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pela bússola (agulha de marear), ou seja, a navegação praticada era orientada pelo rumo
magnético lido na bússola e as distâncias estimadas, possibilitando assim o conhecimento
da posição estimada da embarcação no mar. Tal procedimento de navegação passou a ser
conhecido como ‘navegação de rumo e estima’142.
Sabemos como era praticada a navegação no mar Mediterrâneo, pois chegaram até
nós minuciosos roteiros denominados portulanos - textos escritos para o uso dos
marinheiros -, cuja origem, segundo Albuquerque, é “inegavelmente prática”143, pois
“resultaram dos ensinamentos recolhidos em viagens continuadas nos mares por onde se
fazia o comércio do Levante”144. Os marinheiros, na prática de navegação no Mediterrâneo,
se utilizavam também de cartas náuticas - também denominadas de cartas-portulano -, que
nada mais eram do que a transcrição gráfica do que se encontrava escrito nos portulanos.
Durante a viagem, de tempos em tempos, os marinheiros marcavam nas cartas náuticas as
posições assumidas pela embarcação, bem como a localização de terras que encontravam.
Como as cartas náuticas eram traçadas a partir dos rumos magnéticos da agulha da bússola
- e o que as caracterizava, portanto, era a presença de linhas de rumo magnéticas145 -, então,
os rumos marcados nessas cartas náuticas não eram geográficos.
O fato dos rumos marcados nas cartas náuticas serem magnéticos, e não geográficos,
ocasionava distorções na representação dos pontos localizados nestas cartas. Nessas
condições, todos os desenhos ficavam deformados. É que há uma diferença entre o norte
magnético e o norte geográfico, e esta diferença “não é a mesma para todos os lugares da
Terra”146, chegando, em alguns lugares, a uma diferença equivalente a cerca de 900 km147.
Um exemplo da distorção causada por esta diferença é o de que a linha que passa no
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estreito de Gilbratar deveria passar também por Alexandria, fato este que não ocorria nessas
cartas náuticas148.
Para entendermos a deformação destes ‘mapas’, torna-se necessário saber como é
possível realizar as suas construções. Maor nos explica que “é impossível mapear uma
esfera numa folha plana de papel sem distorção”149. Como a terra tem a forma aproximada
de uma esfera, torna-se, portanto, impossível mapear sem distorção aquilo que se encontra
em sua superfície. Se ela tivesse a forma de um cilindro ou de um cone, esse problema
deixaria de ocorrer, uma vez que essas superfícies poderiam ser “planificadas sem que seja
necessário contraí-las ou esticá-las”, e “ isso ocorre porque essas superfícies, mesmo não
sendo planas, obedecem essencialmente à geometria do plano, mas a geometria subjacente
a uma superfície esférica é fundamentalmente diferente daquela do plano”150. Maor
esclarece que “não se pode criar um mapa da terra reproduzindo fielmente todas as suas
características”151. Para tentar solucionar estas distorções, cartógrafos criaram diferentes
projeções de mapas, “as quais constituem, a rigor, funções (no sentido matemático)”152, ou
seja, seria possível estabelecer uma correspondência unívoca entre cada ponto situado sobre
a superfície da esfera e cada ponto no plano do mapa153. “A escolha de uma determinada
projeção depende do propósito que se tem em vista com a construção de mapas”154. Podese optar, por exemplo, por mostrar a distância correta entre dois pontos, ou então, por
manter a área relativa entre dois países, ou ainda, pode-se optar por preservar a direção
entre dois pontos; porém, “a preservação de qualquer uma dessas características só ocorre
ao custo da não preservação de outras: toda projeção de mapas constitui um compromisso
entre exigências conflitantes”155.
Mas, como dizíamos, os traçados das cartas náuticas seguiam as linhas de rumo da
agulha de marear, isto é, linhas de rumo magnético, que não são concordantes com a
introdução de uma escala de latitudes e/ou de qualquer sistema de projeção156. Em outras
palavras, os contornos das terras litorâneas eram desenhados “a partir de pontos cada um
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deles definido por uma distância estimada a um determinado rumo”157 e, desse modo, a
posição de um lugar dependia do rumo que se seguisse para encontrá-lo. Assim, um
lugar ficaria representado na carta náutica em duas posições diferentes, deixando, portanto,
de existir uma correspondência unívoca entre os pontos da superfície terrestre e os da
carta158.
Mesmo utilizando-se dos recursos da prática náutica desenvolvida no Mediterrâneo, a
localização das naus nas viagens no Atlântico era muito incerta, insegura e até fatal, em
virtude da acumulação de erros. Esses erros também ocorriam no Mediterrâneo159;
entretanto, nas viagens mais longas nesse Mar, a confirmação da posição nunca
ultrapassava 6 dias, e a diferença de latitudes “nunca excedia 6 graus”160. Já no Atlântico,
esta diferença chegava a 30 graus161 e a confirmação da posição poderia ultrapassar 14 dias.
No Mediterrâneo, um erro de seis graus era significativo, mas retificável; no Atlântico, este
erro era desastroso e poderia ser fatal162. A confirmação segura da posição era feita, até
então, através de alguma referência celeste. A estrela polar já era tomada como referência
desde os fenícios; porém, a sua altura não era tomada em medida exata. Como não havia
pontos de referências durante esta manobra no oceano, os portugueses procuraram “tomar
medidas exatas dos pontos onde estavam as estrelas no céu”163.
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Estrela Polar na constelação Ursa Menor (VERDET, 1987, p. 131)
Em meados do século XV, o procedimento de localização e orientação no oceano
passou a ser feito com base na determinação da latitude do lugar através da medida da
altura da Estrela Polar. E quando os navegadores deixaram de poder observar a estrela
Polar (a qual não é visível no hemisfério sul), passaram à determinação da latitude do lugar
por observações de alturas meridianas do Sol164. E para ambos os casos, desenvolveram-se
instruções de modo a se obter estas latitudes, instruções estas que se encontravam escritas
nos guias náuticos, nos quais estavam também contidas todas as regras de navegação por
alturas, isto é, de navegação astronômica, que consistiam de regras para se determinar a
latitude de um lugar a partir da altura do sol, da altura da estrela polar, etc..165.
Em 1485, o rei D. João II (rei de 1481-1495) enviou a Guiné um de seus “assessores
para assuntos de astronomia e navegação”166, Mestre José Vizinho (século XV)167,
considerado “um dos astrônomos que introduziu a navegação astronômica em
Portugal”168. Nesta viagem ordenada pelo rei, Vizinho “realizou observações
astronômicas, destinadas a comprovar experimentalmente as vantagens práticas da
aplicação do regimento do Sol, com a finalidade de determinar a latitude no mar”169.
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A título de ilustração, explicamos que a latitude de um lugar pode ser medida e
determinada pela altura do pólo nesse lugar, ou melhor, pelo arco do meridiano do lugar
que se conta entre o pólo e o horizonte170. A estrela Polar era a única estrela, próxima do
pólo Ártico, facilmente observável. Se a estrela Polar estivesse localizada exatamente sobre
o pólo Norte, a latitude do lugar seria igual à altura da estrela Polar, mas esta estrela
descrevia, na época, “um círculo aparente que correspondia a uma distância polar de 3
graus e 30 minutos”171. Os navegadores portugueses do século XV já sabiam que deveriam
introduzir fatores de correção na altura devido a esta distância; estes fatores de correção
estão expressos no Regimento da altura do norte172. No mais antigo guia náutico que os
historiadores noticiam, o Guia náutico de Munique (c. 1509)173, aparecem assim redigidas
as regras para se realizar esta correção:
“Item. Quando as guardas estão no braço de oeste, está a estrela do Norte
acima do polo um grau e meio.
Item. Quando as guardas estão na linha abaixo de oeste, está a estrela do
Norte acima do polo três graus e meio”174.

Repertório dos Tempos de Valetim Fernandes (ALBUQUERQUE, 1983, p. 83).
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Seed esclarece que para este procedimento, inicialmente “os cálculos eram feitos
quando os navios chegavam de volta a Lisboa, onde os números registrados durante a
viagem eram comparados a observações feitas em Lisboa aproximadamente no mesmo
horário”175 e que, por volta de 1462, essas observações estavam em tabelas. “À medida que
os números de cada piloto iam sendo incorporados, as tabelas passaram a conter várias
localizações, determinadas pela altura da Estrela Polar”176. Albuquerque mostra, através
da utilização de fórmula trigonométrica, a obtenção destes cálculos. Seed entende que “as
soluções matemáticas para os problemas de navegação no Atlântico sul vieram da
trigonometria, que havia sido aperfeiçoada pelos mulçumanos. No intuito de estabelecer a
direção de Meca, para a qual as mesquitas deviam estar voltadas, os astrônomos
muçulmanos tinham criado, em torno do século IX, cinco das seis funções trigonométricas
básicas, tendo adotado mais uma (a função seno), trazida da Índia”177.
Também a título de ilustração, entendemos sinteticamente que “as regras que, da
altura do sol tomada ao meio-dia, permitiam passar ao valor da latitude”178 do lugar eram:
com o astrolábio registrava-se a altura do sol acima do horizonte, ao meio dia local, e
observava-se a direção da sombra do sol179; procedia-se à leitura em uma de quatro tabelas
(uma para cada ano de um quadriênio180) “o lugar ocupado pelo sol na eclíptica181 para o
mês e dia em que se operava”182. Após isso, antes de se consultar a quinta tabela, a de
declinação solar183, tinha que se efetuar uma correção aditiva ao número encontrado em
virtude de “erro no calendário juliano”184 (que foi o calendário cristão até 1582), e com o
número resultante desta operação, procurava-se a declinação do sol na respectiva tabela,
175

SEED, 1999, p. 193.
SEED, 1999, p. 193.
177
SEED, 1999, p. 160.
178
ALBUQUERQUE, 1989, p. 276.
179
SEED, 1999, p. 163.
180
ALBUQUERQUE, 1989, p. 276.
181
“Grande círculo sobre a esfera celeste que dá a trajetória anual aparente descrita pelo sol contra um
pano de fundo estelar” (Cf. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha, 1996).
182
ALBUQUERQUE, 1989, p. 277.
183
Altura máxima atingida pelo sol no céu em relação ao equador, no dia da observação (Seed, 1999, p. 164).
Distância angular do sol (ao norte ou ao sul) do equador celeste num plano perpendicular ao equador (Seed,
1999, p. 197). O fato decorre do eixo de rotação da Terra estar inclinado em relação ao plano orbital da
eclíptica (obliqüidade da eclíptica),.“Essa inclinação pode ser descrita como o ângulo da altura do Sol acima
ou abaixo do equador” (Seed, 1999, p. 164).
184
ALBUQUERQUE, 1989, p. 277. Juliano é derivado do nome do imperador de Roma que estabeleceu este
calendário, Júlio César. Os erros causados pela adoção do calendário Juliano serão abordados no texto mais
adiante.
176

106

encontrando-se, assim, a latitude. Segundo Albuquerque, poderia se cometer “erros nas
várias operações aritméticas a efetuar” ao se realizar este procedimento, sendo esta uma
das razões pelas quais foram elaboradas tabelas em que “a declinação solar se obtivesse
por uma leitura direta”185. Vamos encontrar, no Guia náutico de Munique (c. 1509), as
regras assim expostas:
“Se queres saber, pela altura do Sol, em qualquer parte em que estiveres, de quanto estás
afastado da linha equinocial, se estás aquém ou além ou debaixo, deves em primeiro lugar
tomar a altura do Sol com o astrolábio ou com o quadrante. E isto ao meio-dia, quando o Sol
encontra-se empinado. Depois de teres registrado a altura, procurarás nas tábuas, o mês e o
dia, onde te encontras, para este mesmo dia, em que grau se encontra o Sol e qual é a sua
declinação. Se isto foi entre onze dias de março até quatorze dias de setembro, quando o sol se
encontra nos seis signos do lado norte da equinocial, que são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer,
Leão e Virgem. E se a sombra se fizer ao norte, tirarás de 90 graus a altura encontrada e o que
ficar ajuntarás à declinação que achaste e quantos graus e minutos forem, tanto estás afastado
da linha equinocial em direção ao norte”186.

“Duas páginas o Guia Náutico de Munique” (ALBUQUERQUE, 1983, p. 84).
Vamos encontrar no Almanaque perdurável que se encontra nos Almanaques
Portugueses de Madri as regras para encontrar “o lugar do sol”, assim expostas:
“Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui se começa o almanaque perdurável para achar
os verdadeiros lugares dos planetas nos signos. Tira dos anos de Jesus Cristo 1306187, e com o
que ficar entra na tábua de cada um planeta no ano e mês e dia e acharás o seu verdadeiro
logo [i. é: lugar], se Deus quiser. Do sol, assim procede: parte aquilo que ficar de 1306 anos
por quatro188; e se ficar um será o Sol na primeira tábua; e se ficarem dois será o sol na
segunda tábua, e se ficarem três será o sol na terceira tábua; se ficarem quatro será sol na
quarta tábua: E quando fores no fim da quarta tábua, outra vergada [i. é: outra vez] torna à
185

ALBUQUERQUE, 1989, p. 277.
MOURÃO, 2000, p. 171.
187
Os ciclos de todos os astros no Almanaque Perdurável começam em 1307.
188
Duração do ciclo do sol.
186

107

primeira tábua, e assim sempre procede da 1ª à 2ª, e da 2ª à 3ª, e da 3ª à 4ª, e assim não se
consome nem mingua, mas durará sempre aquele uso quanto Deus quiser. E se quiseres saber
em qualquer grau do signo está o sol, sabe quantos dias são do mês, entra com aquele dia na
linha primeira, onde seja [i. é: estão] dias do mês, e aquilo que achares em direito do mês, filha
signos, e graus e miúdos [i.é: minutos] e segundos, e ali é o Sol em meio-dia daquele mês no
dia que quiseres”189.

Gaspar Nicolas (século XV) – autor da primeira obra escrita em língua portuguesa na
qual se acham expostos o sistema de numeração posicional hindu-arábico e o cálculo
escrito com os símbolos deste sistema – aparece como quem teria calculado (com base nas
tábuas de Abraão Zacuto190) as “‘Tábuas Quadrienais’ da declinação para 1517-1520”191;
tábuas que, segundo Almeida, são as mesmas das do Guia náutico de Évora (c. 1516)192 e
das do Repertório dos tempos (1518)193 de Valentim Fernandes194.

“Segue-se o regimento da declinação do sol para por ele o marinheiro saber se está aquém ou
além da linha equinocial. Essa declinação foi tirada pontualmente de Zacuto pelo honrado
Gaspar Nicolas, mestre suficiente nesta arte” 195. Página de Repertório dos tempos.
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O astrônomo brasileiro Ronaldo R. de F. Mourão também considera que:
“Com referência às tábuas astronômicas do Guia Náutico de Évora, existe uma afirmativa
segura de que elas foram estabelecidas por Zacuto196, que teria encarregado do seu cálculo o
matemático Gaspar Nicolas, autor da primeira aritmética publicada em Portugal”197.

Abraão Zacuto (1450?-1515)198, em seu Almanaque Perpétuo (1473)199, apresenta
tabelas para a determinação da posição do sol. Segundo Seed, “utilizando uma equação
trigonométrica, Zacuto previu a declinação do sol para cada dia do período de quatro
anos”200. A equação de Zacuto baseava-se na função de seno201. Zacuto “exerceu grande
influência sobre a ciência náutica portuguesa”202. Em 1492, ele, sendo expulso da
Espanha, foi para Portugal, onde passou a ocupar a posição de cosmógrafo do rei de
Portugal203. Tanto Zacuto quanto José Vizinho tiveram um papel fundamental no processo
de adaptar dados da “astrologia para satisfazerem às exigências da sua utilização na
náutica”204, uma vez que esse processo de adaptação não foi um mero processo de
aplicação direta de dados e saberes da prática social astrológica-astronômica para a prática
social náutica.
Achamos que, neste momento, seria interessante nos voltarmos à carta de Mestre
João:
“Senhor: ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do
capitão-mor e o piloto de Sancho de Tovar; tomamos a altura do sol ao meio-dia e achamos 56
graus, e a sombra era setentrional, pelo que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar
afastados da equinocial por 17 graus, e ter por conseguinte a altura do pólo antártico em 17
graus, segundo é manifesto na esfera. E isto é quanto a um dos pontos, pelo que saberá Vossa
Alteza que todos os pilotos vão tanto adiante de mim, que Pero Escolar vai adiante 150 léguas,
e outros, e outros menos, mas quem diz a verdade não se pode certificar até que em boa hora
cheguemos ao Cabo da Boa Esperança e ali saberemos quem vai mais certo, se eles com a
carta, ou eu com a carta e com o astrolábio. Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa
Alteza trazer um mapa-mundo que tem Pero Vaz Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o
sítio desta terra”.
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As especificidades dos problemas enfrentados por esta prática teriam contribuído para
a apropriação e início da circulação da prática do cálculo escrito ao modo hindu-arábico em
Portugal.
Para encerrar a discussão acerca das especificidades das práticas que mais teriam
contribuído para a apropriação e re-significação da prática social do cálculo escrito ao
modo hindu-arábico em Portugal, faremos uma breve discussão acerca da prática social de
construção de calendários, prática esta que teria passado a interessar a prática social
náutica, ainda que a sua constituição e desenvolvimento em outros contextos geopolíticos,
desde há longa data, se fizessem de forma interligada com a prática social astrológicoastronômica). Notemos, primeiramente, que para o uso das tábuas astronômicas (para a
obtenção da latitude de um lugar a partir da altura do sol, por exemplo) na prática náutica
portuguesa, era necessário procurar “nas tábuas, o mês e o dia, onde te encontras”. Já
indicamos também que era necessário corrigir dados da tabela em virtude de erros
provindos do calendário juliano. Este calendário cristão estava, no século XV e início do
XVI, descompassado com a duração precisa do ano solar, e para instruir os marinheiros a
procurarem “nas tábuas, o mês e o dia” em que estavam, foi necessário que se
desenvolvesse um calendário preciso. Seed afirma que no século XI, “os astrônomos
islâmicos e judeus haviam estabelecido a duração do ano solar num alto grau de precisão,
tendo traduzido essas observações em calendários exatos”205. O calendário estabelecido
por Omar Khayyam, “astrônomo islâmico persa do século XI”206, estava descompassado
(com um atraso) em apenas 19 segundos207.
Pudemos entender esta questão do calendário estar descompassado com o ano solar
com David E. Duncan, em sua obra Calendário, na qual nos conta a “epopéia da
humanidade para determinar um ano verdadeiro e exato”208. O estabelecimento da
duração, o início, o término de um ano do calendário pode ocorrer baseado no ciclo da lua
ou baseado no sol. Para marcar o tempo, algumas civilizações “seguiram a lua”, outras
“seguiram o sol” para estabelecerem um ano calendário mais ou menos alinhado com as
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estações209. ‘Seguir a lua’ significava ter um ano calendário descompassado em cerca de 11
dias em relação às estações; ‘seguir o sol’ significava ter um ano calendário mais alinhado
com as estações, mas implicava ter-se que lidar com quantidades não inteiras, pois um ano
solar não tem a duração igual a um número inteiro de dias; um ano é igual a 365 dias, 5
horas, 48 minutos e 46 segundos210. Mas o que acontece quando arredondamos este número
e contamos somente 365 dias inteiros?

(BESKIN, 1987, p. 18).
Isto significa que se fosse possível marcar uma posição na órbita da Terra e a data,
esta posição deslocar-se-ia “de ano para ano, sofrendo um atraso de quase 6 horas”211 por
ano, e ao final de 4 anos, esta posição estaria deslocada em quase um dia. Se a data da
posição marcada ocorresse inicialmente no verão, em decorrência de ‘arredondarmos’ o
número (só considerar o número de dias exatos), com o passar dos anos, ela estaria na
primavera e depois no inverno212.
Qual era o descompasso (e o erro gerado pelo) calendário juliano? Os romanos,
anteriormente à adoção do calendário juliano (até 46 a.C.), seguiam “um ano lunar de doze
meses, mais dias e meses ocasionais intercalados por sacerdotes para manter o ano do
calendário mais ou menos alinhado com as estações”213. Julio César, imperador de Roma,
em virtude do contato com os egípcios (que seguiam o sol para marcar o tempo), resolveu
209
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‘seguir o sol’, estabelecendo um calendário de anos consecutivos (3) de 365 dias, seguido
de um ano com 366 dias. Com isso, um ano passou a possuir uma duração média de 365
dias mais um quarto de dia (ou seis horas), sendo a duração média de cada ano “superior à
real em 11 minutos e 14 segundos”214. Com o passar do tempo, esse descompasso (11
minutos e 14 segundos) foi aumentando, gerando os erros que comentamos. Este
descompasso já era percebido em outros âmbitos sociais. Duncan nos conta que Roger
Bacon (c.1219-c.1292), um monge inglês, em 1267, escreveu uma carta “endereçada ao
Papa Clemente IV”215, na qual apontava que o “ano do calendário era cerca de onze
minutos mais longo que o ano solar de fato”216. Bacon, nesta carta, informa ao papa que
essa diferença de onze minutos por ano “implicava um erro de um dia inteiro a cada 125
anos, um excedente de tempo que com o passar dos séculos tinha acumulado até a época
de Bacon nove dias”217, e foi contundente: “se deixado como estava, o afastamento iria um
dia levar março para o meio do inverno e agosto cairia na primavera no hemisfério
norte”218. A preocupação de Bacon era principalmente com a data da celebração da Páscoa,
que devida a este descompasso estaria sendo celebrada em data ‘incorreta’ (de modo
simplificado, a determinação do dia da Páscoa é no primeiro domingo depois da primeira
lua cheia do equinócio219 da primavera)220. Bacon dizia nesta carta que:
“Os erros que mencionei são terríveis por si só; no entanto, eles não podem ser comparados
àqueles que são conseqüência dos fatos agora relatados [...] Portanto, a festa da Páscoa, pela
qual o mundo é salvo, não será celebrada em sua época devida, mas há jejum este ano durante
toda a verdadeira semana da Páscoa. Pois o jejum continua por oito dias mais do que deveria.
O que se segue é uma outra desvantagem de que o jejum da Quaresma começou oito dias
atrasado. Portanto, os cristãos estavam comendo carnes durante a verdadeira Quaresma por
oito dias, o que é absurdo”221.

Foram necessários mais de três séculos para que se realizasse a reforma do calendário.
Em 1582, o papa Gregório XIII, após reunir um grupo de estudiosos para estudar e avaliar a
questão, acatou a proposta da comissão que entendeu que para corrigir o descompasso do
ano solar, seria preciso acrescentar mais dez dias àquele ano (o que de fato ocorreu) e
214

BESKIN, 1987, p. 101.
DUNCAN, 1999, p. 19.
216
DUNCAN, 1999, p. 19.
217
DUNCAN, 1999, p. 19.
218
DUNCAN, 1999, p. 20.
219
“Ponto da órbita da Terra em que se registra uma igual duração do dia e da noite, o que sucede nos dias
21 de março e 23 de setembro” (Cf. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa).
220
Roger Bacon apud DUNCAN, 1999, p. 281-82.
215

112

seguir mais uma regra na determinação dos anos bissextos, de modo que haveria 97
bissextos em cada 400 anos e a duração média de um ano seria de 365 97/400 dias, que é
“superior à duração real em 26 segundos”222.
Duncan acredita que sem um sistema de numeração posicional como o hindu-arábico,
não teria sido possível efetuar os cálculos astronômicos necessários para se “criar um
calendário que funcionasse”223. Para ele, “enquanto os calculadores do tempo usassem o
sistema latino – ou grego, egípcio ou qualquer outro sistema numérico que não tivesse
frações precisas – eles seriam forçados a concluir que era impossível calcular um ano
verdadeiro”224.
3.2. O processo de circulação (apropriação/transmissão) da prática social do
cálculo escrito ao modo hindu-arábico em obras de língua portuguesa
A primeira obra escrita em língua portuguesa na qual circulam o sistema de
numeração posicional hindu-arábico e os procedimentos de cálculo escrito nesse sistema é
o Tratado da Pratica d’Arismetyca de autoria de Gaspar Nicolas, publicado em 1519, na
cidade de Lisboa. A edição de 1519 é a primeira de várias edições dessa obra225. Tratado da
Pratica d’Arismetyca também é “a primeira obra de matemática escrita em língua
portuguesa que correu impressa”226. O livro Tratado da Pratica d’Arismetyca está em
português arcaico e tem 94 fólios numerados com nossos algarismos atuais, contendo
também uma espécie de apêndice, denominado Liga de Prata227, com 24 fólios numerados
em numerais romanos.
Apesar de termos mostrado que as práticas sociais que mais teriam contribuído para a
apropriação da prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico, no contexto
geopolítico português dos séculos XV e XVI, foram as práticas astrológico-astronômica, a
náutica e a cartográfica, ao analisarmos esta obra, verificamos, para nossa surpresa, que ela
não tematiza, ou melhor, não veicula tópicos e problemas relacionados a essas práticas.
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Encontramos, no prólogo da obra (dedicada ao conde de Tantuguel - Dom Rodrigo),
referências do próprio Nicolas acerca dos propósitos segundo os quais ela teria sido escrita:

“(...) Prática de Aritmética, a qual, magnífico Senhor, por ser coisa muito necessária nestes
reinos e senhorios de Portugal, por neles muito florescerem os tratos das mercadorias da
Índia, Pérsia, Arábia, Etiópia e outras partes mais chegadas a nós e os tratadores
multiplicarem nos ditos Reinos, me moveu a fazer e compor este breve tratado, muito claro
estilo, para que facilmente possam aproveitar e aproveitem os que o virem e lerem”228.

Como se pode notar, tais propósitos dizem respeito exclusivamente à prática social
comercial-mercantil. Encontramos também nos tópicos abordados na obra e nos exemplos
fornecidos, uma vinculação muito estreita com respeito às atividades comerciais praticadas
da época. Os exemplos e problemas (que Nicolas denomina ‘preguntas’) presentes na obra
nos dão um retrato detalhado das práticas comerciais praticadas, das mercadorias
negociadas e das moedas em circulação. Podemos afirmar que a obra destinava-se a um
público adulto envolvido com a prática comercial, pois o livro, além de conter tópicos de
matemática elementar que são comuns, até hoje, em nossos livros didáticos de matemática
– tópicos tais como: as quatro operações aritméticas com números inteiros e ‘quebrados’
(frações), extração de raízes, regra de três e geometria -, apresenta também tópicos e
problemas que interessam principalmente a uma comunidade particular de pessoas
envolvidas com a prática social comercial. Exemplos de tais como são:
- regras de companhia ‘chaas’ e ‘com tempo’ (cálculos envolvendo repartição de
lucros entre os sócios de uma sociedade de negócios):
“Regra de companhias ‘chaãs’ farás dessa maneira: assomarás a quantidade que cada um dos
companheiros põem, toda em uma soma e depois que o tiveres assomado saberás que esta soma é o teu
partidor e para saberes qual a de ser a tua participação multiplica o ganho que ganharam pelo que cada
228
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um pôs e o que sair da multiplicação será tua partição. Exemplo. Digo que são 3 companheiros e fizeram
companhia dessa maneira: que o primeiro pôs 74 cruzados e o outro pôs 89 e o outro pôs 93 e ganharam
todos três 62 cruzados”229.

- regra da ‘conta de Frandres’ (operação envolvendo conversão de dinheiro português
na moeda de Flandres230):
“Agora quero te mostrar alguma coisa da conta de Frandres que muitos são aritméticos e às
vezes embaraçam na conta das mitas231, e estes digo que são alguns portugueses e não os
flamengos. Primeiramente saberás que uma lira tem 20 soldos que em dinheiro de Portugal são
1200 reais...”232;

- regras para calcular ‘quarto e vintena’ (cálculos acerca do tributo, cobrado pela
coroa portuguesa, que incidia sobre as mercadorias):
“Se quiseres saber tirar quarto e vintena, tudo em uma regra farás por esta maneira: diz quarto
faz menção de 4 e vintena faz menção de 20. Ora, multiplica um pelo outro, isto é: 4 vezes 20 e
farás 80...”233.

Apesar da obra trazer muitos exemplos e situações ligados a atividades comerciais e
práticas, o professor José Manuel Matos nos advertiu234 que seria superficial considerar
estarmos diante de uma matemática essencialmente prática, chamando nossa atenção para o
caráter dos problemas, que em grande parte se referem a um contexto mercantil, mas que,
por vezes, apresentam situações da vida diária em que a realização é extremamente
artificial, colocadas apenas pelo interesse na utilização de um determinado procedimento de
cálculo ou até pelo caráter lúdico235. Concordamos com Matos em relação ao fato de não
serem realistas muitas situações retratadas nos problemas. Através da indicação de Matos,
percebemos que o livro está repleto desses exemplos:
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“Uma mulher tinha um filho diante de si morto e dizia: - Meu filho, se vós vivereis o terço e o
quarto do que vós vivestes, com um ano que a vós eu dera dos meus, viverias 100 anos. Ora eu
demando: quantos anos havia o mancebo quando morreu?”236.

Encontramos exemplos em outros livros posteriores ao de Nicolas, como o seguinte,
que aparece na Aritmética de Rui Mendes:
“Quinze cristãos, navegando pelo mar, toparam com uma galé de mouros que trazia 15
mouros. E pelejaram tanto de uma parte e da outra que se puderam vencer e abalroaram com
os mouros e entraram dentro. E, quando se acharam tantos de uma parte como de outra,
vieram a partido, isto é, que se pusessem todos em uma roda, os mouros entre os cristãos, e que
contassem desde 1 até 9 e em qualquer que acertasse, quer fosse cristão, ou mouro, o
lançassem ao mar, quando chegasse a 9; e assim fossem contando sempre até chegar a 9 não
tornando para trás. E, se acertasse de cair nos cristãos, os deitassem237 ao mar e os mouros
levados presos, e acertando nos mouros os deitassem ao mar e os cristãos levados presos.
Pergunto: de que modo se devem por os cristãos entre os mouros para que os mouros se deitem
ao mar e os cristãos fiquem com a vitória? E, porque entre os cristãos havia um homem
experimentado na conta, os pôs em ordem de modo que os mouros foram todos lançados ao
mar e ficaram todos vivos e com o vencimento. E a maneira como se fez sabereis agora, isto
é ...”238.

Os personagens são factíveis, a disputa entre mouros e cristãos também, mas a
situação é totalmente irreal.
Vimos que Gaspar Nicolas não tinha ligação com o ensino (no sentido institucional)
e, muito menos, com a universidade; porém, tinha uma ligação com a prática social náutica.
Então, como entender que o enfoque da obra seja predominantemente ligado à prática
social comercial-mercantil?
Entendemos que quando as viagens passaram a ser seguras, isto é, com garantia de
retorno, as expedições marítimas à África Ocidental passaram a gerar grandes remessas e
afluxo de ouro (em quantidades consideráveis e lucrativas), em especial da Guiné e da
Mina239, para Portugal240, fato este que impulsionou a prática comercial em Portugal. Há
incerteza com relação aos dados acerca do volume de remessas de ouro, mas a quantidade
transportada deve ter sido bastante considerável, pois, entre 1383 e 1435, não se cunharam
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moedas em Portugal241, e a partir de 1457, a Casa da Moeda de Lisboa retoma a cunhagem
de moedas de ouro, quase que com a pureza primitiva, o que se manteve até 1536242.
Os comércios de escravos e o da pimenta malagueta vindos da África também
possibilitaram outra fonte de retorno econômico para a realeza portuguesa (e aos
mercadores que financiavam as viagens), chegando a movimentar “25 caravelas por
ano”243 para este comércio. Segundo Bueno, “malagueta, marfim e ouro eram rentáveis,
mas o verdadeiro lucro das expedições de D. Henrique vinha do tráfico de escravos”244,
fazendo com que Lisboa e Lagos se tornassem “os portos escravagistas mais ativos da
Europa”245.
A coroa portuguesa cobrava uma porcentagem sobre toda mercadoria desembarcada.
E com o objetivo de fiscalizar e controlar o comércio de mercadorias e escravos vindos da
África, foram criadas instituições, aproximadamente em meados do século XV, que foram
sendo designadas como Casa da Guiné, Casa da Guiné e da Mina, Casa da Mina e Índias.
Para Peres, a Casa da Guiné e da Mina e a Casa da Índia eram dois estabelecimentos
distintos246. Para Luz, conforme foram especificando as funções na Casa da Guiné, as
designações foram mudando, por exemplo, a Casa da Guiné teve sua instalação em Lagos
(“pouco depois do descobrimento da costa africana que leva o mesmo nome”247), mas, por
volta de 1481, transferiu-se para Lisboa248 e começou a receber as mercadorias vindas da
costa da Mina, sendo que “a par da designação Casa da Guiné”249 surge a designação Casa
da Mina, e quando começaram chegar a Portugal as especiarias das Índias, “ao lado da
designação de Casa da Guiné e Mina, nos surge a de Casa da Índia”250. Para Luz, as
especificações teriam dado origem a três secções dentro da mesma casa: a dos escravos, a
da Guiné e da Mina (responsável pelo ouro) e a da Índia (responsável pelas especiarias),
cada uma destas últimas com seus tesoureiros e escrivões próprios. Para Luz, a designação
Casa da Índia é a “que prevalecerá como é bem de ver, pela maior importância que passa
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a ter o tráfico com os territórios sob esta última designação incluídos”251, pois, a partir do
estabelecimento da rota marítima com a Índia (segunda metade do século XVI), o comércio
de especiarias da Ásia (canela, cravo, macis, noz-moscada, gengibre, etc.252) aumenta em
Portugal e se torna bastante lucrativo. A Casa era freqüentada “pelos maiores mercadores e
banqueiros de então”253.
Almeida acredita que Gaspar Nicolas poderia ter trabalhado na Casa da Índia, talvez
desempenhando o ofício de “escrivão da Tavola”254, devido principalmente à familiaridade
e à propriedade com que apresenta seus exemplos de negócios nesta casa:
“Encontram-se passos freqüentes na sua obra que documentam a ligação à Casa da Índia:
‘Tanta era ha a pimeta que quebrou a 10 por 100 e ficaranme 3600 quintaes255. Esta he ha
primeira regra que me deram a primeira vez que entrey na Casa da Índia, desque estou nesta
çidade’. Cf. Gaspar Nicolas, Tratado da Prática d’Arismetyca, 1519, fl. 47”256.

Almeida investigou também a hipótese de Nicolas ter desempenhado na Casa da
Índia o ofício de “aritmético” ou “abacista”. No entanto, nos registros de profissões do
século XVI, Almeida não encontrou nenhuma referência a essas duas atividades257; porém,
ele observa que há o registro de pelo menos 100 funções diferentes de escrivões, entre elas
encontra funções que “coadunam melhor: v.g. distribuidor do juro da Índia e da Mina ou
inquiridor do juro da Índia e Mina”258, e conclui: “talvez o cargo de escrivão da Tavola
que aparece na documentação do ANTT259 seja o que melhor se adapta ao nosso Autor”260.
Já indicamos que a obra de Nicolas destinava-se a um público adulto e, pelos nossos
estudos, parece não haver indicações de que tenha existido em Portugal ‘escolas de ábaco’,
como as que existiram na Itália (e das quais nos ocuparemos mais adiante), que eram locais
onde os jovens aprendiam “as técnicas da aritmética comercial”261 (e também, nosso modo
251
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de dizer, a prática social do cálculo escrito ao modo hindu arábico), e que funcionavam
“em torno do conhecimento e da experiência de um mestre de cálculo”262.
Fernandes admite que é de se “estranhar que neste período da monarquia não
encontremos vestígios de escolas destinadas à educação dos mercadores à semelhança do
que ocorre noutros países da Europa no século XIII”263. Fernandes noticia que há
referências, na cidade de Évora, em 1406, “da existência de um bacharel que ensinava
gramática e a escrever os filhos dos ‘bons’ e a quaisquer outros que quisessem aprender,
havendo notícia de um mestre de meninos em 1439 naquela cidade”264.
Os documentos são escassos em relação ao ensino de aritmética. Fernandes entende
que a aritmética aparece como “a parte mais negligenciada do currículo elementar”265. “As
matemáticas elementares, designadamente o cálculo, eram tidas por alguns como não
fazendo parte da cultura, reconhecendo-se-lhes, portanto, uma função exclusivamente
prática”266. A esse respeito, Fernandes conclui: “é pois de admitir que, mesmo nas
escolinhas de ler que os mestres particulares mantinham nas suas residências ou na
educação doméstica que a aristocracia dispensava ocasionalmente aos seus filhos e filhas,
o cálculo fosse considerado como matéria eventual num currículo em que a doutrina cristã,
a leitura e a escrita eram consideradas fundamentais”267.
Vamos encontrar referências ao ensino elementar só em 1590. Impressos
conjuntamente (em um só volume), encontram-se os Exemplares de diversas sortes de
letras de Manuel Barata, as Regras que ensinam a maneira de escrever de Magalhães
Gândavo e o Tratado de Arismética com muyta diligencia emmendada268, de autor
desconhecido ou anônimo, e editadas em 1590 e 1592. Almeida comprova que o tratado de
aritmética é uma edição mutilada da obra de Nicolas, ou seja, as duas edições deste tratado
“abrangem apenas os 22 fólios iniciais da Pratica d’arismetyca e terminam onde Nicolas
inicia o estudo das técnicas especificamente comerciais”269.
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A matemática necessária para a resolução de problemas específicos da
astrologia/astronomia e da náutica, e também aquela necessária para o domínio da prática
social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico, teria sido cultivada e valorizada nas
universidades portuguesas nos séculos XV e XVI? Não. Fernandes constata que, “até ao
século XVI, não se conhece qualquer testemunho concludente de que a Matemática fosse
cultivada na Universidade de Lisboa (ou de Coimbra) ou, mesmo no país”270, e infere, a
partir de documentação específica, que a música teria sido a única disciplina a ser ensinada.
Em 1431, o infante D. Henrique cria e/ou consolida estudos regulares do quadrivium271 na
Universidade de Lisboa, ato que, segundo Albuquerque, pode não ter tido uma efetivação
prática e contínua, pois consta apenas um mestre de matemática entre os professores (cerca
de trinta) que ensinaram naquela universidade até fim do século XV, e também não houve
um só profissional, originário da universidade, entre os “astrônomos e astrólogos que
trabalharam na náutica dos descobrimentos”272.
Entendemos que mesmo que a aritmética tivesse sido ocasionalmente ministrada,
dado que era um dos conteúdos do quadrivium, esta teria as características da aritmética
baseada na tradição de Boécio, uma aritmética teórica, que enfocava as propriedades dos
números. Swetz afirma que a aritmética nas universidades européias, por volta do século
XIII, era ensinada “como uma ciência”273, e ainda que “a instrução fosse eventualmente
fornecida nos métodos do sistema de numeração hindu-arábico, o nível de ensino era
freqüentemente teórico e isento de aplicações práticas”274; o ensino na universidade “era
de natureza clássica”275.
Na segunda década do século XVI, o rei D. Manuel, criou uma “cadeira de
astronomia (sinal ao menos aparente de que ela não existia)”276 e os dois primeiros
mestres nomeados para ministrar essa disciplina eram médicos277. Albuquerque observa
que “a medicina prática exigia as regras da astrologia, mas dispensava observações
astronômicas, pois a consulta das tábuas era suficiente para se reconhecer as posições de
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determinados astros a certas horas, dados em que físicos baseavam os seus diagnósticos e
a aplicação terapêutica das drogas”278.
Voltemos para a obra de Nicolas e procuraremos analisar como ele expõe o sistema
de numeração e como apresenta os cálculos por escrito. Antes disso, porém, é importante
ressaltarmos que essa obra de Nicolas parece seguir uma orientação - que está também
presente na aritmética de Ruy Mendes, - baseada em um princípio de organização que faria
com que fosse possível a “qualquer pessoa com pouco princípio” conseguir aprender sem
a necessidade de um mestre:
“... as quais coisas, a meu parecer, vão tão bem declaradas e tão bem divididas e por tão boa
ordem, que qualquer pessoa com pouco princípio que tenha poderá por si mesmo tirar todo o
demais, sem nenhuma outra pessoa lho ensinar, porque o mesmo livro lho vai declarando tão
claramente, que não terá necessidade de mestre”279.

O livro de Nicolas inicia apresentando duas tabuadas de multiplicação, por ele
denominas de ‘tavoada pequena’ (até 10) e ‘tavoada grande’ (do 11 até a do 29). Em
seguida, o autor expõe o modo como são representados os números e o sistema de
numeração hindu-arábico (sem se referir a ele deste modo), e o faz através da enunciação
de breves considerações, seguidas de exemplos, como no trecho sublinhado a seguir:

“Primeiramente, te é necessário conhecer as letras e, depois de conhecidas, saber numerar;
convém saber: conhecer essas mesmas letras quanto valem, segundo o lugar onde estão,
porque se for 4 e escrever na unidade vale 4; que, por isto, dizes unidade. E, se escrever na
dezena, isto é: na segunda casa contando segundo a ordem d’Arismética, a qual se começa
pela mão direita para a esquerda, digo que vale 40. E, se escrever na terceira casa, vale
400”280.

Nesta parte inicial, o autor observa que há diferença de orientação em relação ao
sentido a ser seguido na escrita dos algarismos de um número qualquer (da esquerda para a
direita) e em relação àquele a ser seguido quando se opera com esses números (da direita
para a esquerda):
278
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“... sabe que todo o escrever d’Arismética se escreve da mão esquerda para a direita, salvo
quando assomas. Não digo as adições que se põem para assomar, que se põem segundo nosso
modo de escrever, mas digo que quando multiplicas vás escorrendo da mão direita para
esquerda. Outrossim quando assomas, outrossim quando diminui, porque isto não é escrever
d’Arismética, mas são já espécies”281.

Após isso, inicia-se a exposição e explicação do modo de se calcular ao modo hinduarábico (sem se referir a ele deste modo). Em todas as operações, Nicolas segue o mesmo
estilo: primeiro explica brevemente o modo de se proceder, sem se utilizar, para isso, de um
exemplo numérico. Depois, apresenta um exemplo numérico, mas sem expô-lo
graficamente. A forma gráfica é somente apresentada na sua disposição final, o que ocorre
somente no final da exposição. Após as operações, o autor propõe a confirmação do
resultado através da prova dos nove ou dos sete, ou através da operação inversa.

“Assomar não é outra coisa senão recolher todas as adições que pondes em uma só adição,
isto é: as unidades somadas entre si e o que passar das dezenas ficam nas casas das unidades.
E tantas quantas dezenas forem, tantos pontos hás de levar para contar naquela adição que
mais perto está [...] Exemplo: se queres assomar 2345676 mais 497630 mais 46987 mais 2739
mais 947 mais 84 mais 9 [...] E dirás assim: 6 e 7 são 13, e 9 são 22 [...] Se quiseres provar,
bota os nove fora [...] e olha da maneira que aqui está afigurado:”282.
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Para a realização da adição, o autor apresenta um único procedimento para a
realização desta operação, que é o mesmo descrito pelas professoras participantes desta
investigação; porém, algumas marcas283 realizadas pelas professoras não são realizadas no
procedimento apresentado por Nicolas. Em outras palavras, vemos que não há a marcação
do ‘vai-um’284 na disposição apresentada por Nicolas.
O procedimento consiste em adicionar os algarismos de cada ordem, começando pela
direita, e escrever o resultado (embaixo das parcelas) realizando o transporte para a ordem
imediatamente superior, quando necessário. Para a realização da operação, Nicolas
considera importante observar:
- que se procure colocar os algarismos em uma disposição específica, isto é, “que
sempre ponha cada um no seu lugar”:
“Porém, sê avisado que, quando quiseres assomar algumas adições, que sempre ponhas cada
uma em seu lugar, scilicet: as unidades debaixo das unidades, as dezenas debaixo das dezenas,
e os centos debaixo dos centos, e os milhares debaixo dos milhares, e as dezenas de milhar
debaixo das dezenas de milhar, e as centenas de milhar debaixo das centenas de milhar, e os
contos debaixo dos contos. E, assim, cada um em seu lugar, como dito é”285.

- que se procure dispor espacialmente os algarismos dos números a serem
adicionados e os da soma de um modo bem determinado:
“Digo que assentes como aqui está afigurado”286.
- que se procure, sempre e sem ressalvas, começar a calcular pela direita, ou seja, pela
ordem das unidades, sempre, não faz ressalvas:
“... e começaras sempre da mão direita para a mão esquerda”287.
283
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- que se procure recitar oralmente o procedimento da operação enquanto se soma por
escrito:
“... levarás 4 para a segunda casa, como dito é, e dirás: 4 e 7 são 11, e 3 são
14”288.
O transporte – o ‘vai-um’ – dos algarismos dos números no ato da adição, qual seja, o
ato de se levar o algarismo para a ordem imediatamente superior, é explicado desta forma:
“E tantas quantas dezenas forem, tantos pontos hás de levar para contar naquela adição que
mais perto está. E, se por ventura sarrarem [?] dezenas, justamente, meterás uma cifra289 e
levarás tantos pontos quantas dezenas forem para contar na segunda adição, como já disse. E,
se nesta adição, em que hás de contar estas dezenas, não achares letra nenhuma se não apenas
cifras, assentarás estas dezenas que levas ao pé das cifras e então, agora não levas nada, se
não começarás a contar de novo naquela adição que está junto com as cifras. E quando vier a
derradeira que levares algumas dezenas e já não achares adição nenhuma, digo que assentes
estas dezenas detrás de todas as letras, contra a mão esquerda. [...] Exemplo: digo quero
assomar .2345676. e mais .497630. e mais .46987. e mais .2739. e mais .947. e mais .84. e mais
.9. [...] dirás assim: .6. e .7. são .13., e .9. são .22., e .7. são .29., e .4. são .33., e .9. são .42.;
digo que ponhas .2. que passam de .40. . Tu bem vês que .40. são .4. dezenas, levarás .4. para
a segunda casa, como dito é, e dirás: .4. e .7. são .11. e .3. são .14.e .8. são .22., e .3. são .25.,
e .4. são .29., e .8. são .37. . Porás .7. e levarás .3. para contar na terceira adição”290.

Percebe-se também que ao operar com os algarismos dos números a serem
adicionados, Nicolas não faz referências às suas respectivas ordens, inclusive às ordens dos
algarismos que compõem o número representativo da soma, com exceção para o resultado
da soma das unidades.
Para a realização da subtração, também é apresentado um único procedimento, que é
o mesmo descrito pelas professoras para a realização desta operação. O procedimento
utilizado é o chamado ‘empresta-um’, que consiste em trocar, quando necessário, uma
unidade de uma ordem qualquer por dez unidades da ordem imediatamente inferior. Porém,
a forma final é diferente da obtida pelas professoras, uma vez que , na obra de Nicolas, não
aparecem os riscos sobre os algarismos, como fazem as professoras. Nicolas explica esse
procedimento do seguinte modo:
“Quando a letra debaixo não pode sair da letra de cima, pedirás um ponto emprestado a mais
perto letra que achares, e este ponto que tu pedes emprestado vale 10; e ás de ajuntar estes 10
com a outra letra que estiver diante, isto é, daquela que tu não pudeste tirar a letra debaixo, e
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acorda-te que este um que tu pedes emprestado sempre o ás de descontar daquela letra que tu
pedes emprestado, isto é, se for 9 valerá 8; se for 8 valerá 7... ”291.

As instruções referentes à realização da adição e que também se repetem na subtração
são as seguintes:
- seguir a disposição espacial de um modelo apresentado;
- começar a operação sempre pela ordem das unidades (isto é, pela direita);
- recitar oralmente o procedimento correspondente ao cálculo escrito;
- tratar os algarismos apenas em seus valores absolutos.
Segundo o historiador da matemática David Smith, este modo de proceder na
realização da subtração é muito antigo. Ele já havia sido exposto nos escritos de Rabbi ben
Ezra (1140)292, sendo que “esta característica [de se calcular da] esquerda para à direita é
oriental e estava em uso na Índia um século atrás. Era o melhor modo de se calcular
quando a tábua de areia permitia o apagamento fácil dos números, mas tinha poucos
defensores na Europa”293.
Deduzimos, a partir deste comentário de Smith, que quando o material de suporte
para a escrita dos símbolos permitia o apagamento destes – como é o caso, por exemplo, do

ábaco de areia – não havia preferência (ou indicação/imposição) pela orientação direitaesquerda. Neste material de suporte (assim como no ábaco com fichas ou pedras), no qual,
ao se operar, os ‘números’ vão se ‘desfazendo’, de fato, não importa a direção em que se
opera. É o que nos diz também Tropfke294, que comenta que “se o cálculo for feito com giz
numa lousa (tábua com pó), ou seja, quando se pode apagar os números, tanto faz se se
começa pela direita ou pela esquerda”295, segundo uma afirmação do astrônomo
matemático hindu Bhaskara II (c. 1114-85)296. O procedimento de apagar é utilizado, na
realização da subtração297, pelo árabe Kushyar ibn Labban, na obra Usul hisab al-hind, um
dos textos “árabes mais antigos que examinam as operações aritméticas com números
indianos”298 e pelo árabe Ab al-Hassan al-Uql dis , na obra Kit b al-Fus l f al His b al291
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Hind (c. 952-3)299, a mais antiga aritmética em árabe que nos está hoje disponível, que
(segundo a versão em inglês apresentada por Saidan) utiliza o termo “colocar” (em inglês
leave) um algarismo no lugar de outro já registrado. Retomaremos, posteriormente, a
discussão acerca da utilização do ábaco de areia, no contexto árabe. Tropfke esclarece
ainda que quando há o emprego de “papel e tinta, a simples eliminação dos algarismos já
não é mais possível”300; então, é preciso “substituir pelo riscamento dos números e escrever
o resto em cima”301.
Ainda segundo Smith, a orientação direita-esquerda é dada nas obras de escritores
como Sacrobosco (c. 1250) e Maximus Planudes (c. 1340) que “parecem tê-lo herdado dos
árabes orientais, bem como do escritor árabe al-Qalasâdî (1475)”302, que defendiam este
procedimento [de decomposição] em relação ao procedimento de compensação, também
em uso nesta época303. Porém, Smith afirma ainda que os “escritores das primeiras
aritméticas impressas não eram desfavoráveis a ele [procedimento de decomposição],
embora eles geralmente preferissem o método de empréstimo e devolução [procedimento
de compensação]”304, o qual “foi por um longo tempo um dos mais populares”305 e
“considerado um dos melhores pela maioria dos escritores dos séculos XV e XVI”306.
Este procedimento para a realização da subtração - ao qual se refere Smith -, e que é
comumente denominado pelas professoras de ‘escorrega-um’ ou ‘cai-um’, não aparece na
obra de Nicolas. É utilizado por algumas professoras, ainda que elas não ensinem a
subtração através dele. Tal procedimento consiste em adicionar 10 (quando necessário) ao
algarismo de uma determinada ordem do número que representa o minuendo e, em seguida,
realizar o transporte (compensação) adicionando 1 ao algarismo da ordem imediatamente
superior do número que representa o subtraendo. O procedimento, porém, é exposto em
algumas aritméticas portuguesas impressas posteriormente à de Nicolas, como, por
exemplo, em Pratica da Arismetica (1540) de Ruy Mendes e em Flor da Arismetica
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Necessaria ao uso dos cambios e quilatador de ouro e prata; o mais curioso que tem
sabido (1624) de Guiral e Pacheco.
A obra de Ruy Mendes está escrita em português arcaico e tem 110 fólios numerados
em numerais romanos. Nela, o procedimento de compensação na realização da subtração
aparece como o único procedimento, que é explicado através do seguinte exemplo:
“Digo assim: quem de 8625 reais tirasse 6836 reais, quantos reais ficariam [...] Direis assim:
quem tira 6 de 5, que está em cima, não pode ser. Agora haveis de tomar um dez emprestado de
cabeça e ajuntá-lo aos 5 de cima e farão 15 e então direis: porém, quem de 6 tira 15 ficam 9 e
poreis debaixo do 6 e isto feito passareis as dezenas e direis assim: um emprestado e 3 são 4,
quem os tira de 2 de cima não pode ser...”307.

Guiral e Pacheco foi um “comerciante no Porto”308 e sua obra está escrita em
português arcaico, tendo 266 fólios numerados com nossos atuais algarismos. Na obra,
Guiral Pacheco apresenta os dois procedimentos, o de decomposição e o de compensação,
dando preferência ao segundo:

“Começara pelo costume deste Reino [realização de uma subtração pelo procedimento de
decomposição] [...] E com isto estará esta conta feita, e se responderá, que havendo diminuído
de 8742 reis, 7628, se ficará devendo a quem entregou, o dito dinheiro, mil cento e quatorze
reis, é por este caminho se faz a semelhantes, por comum uso de todos aqueles que não são,
muito espertos, nem curiosos.
Eu sou de outro parecer, é por mais cortesão, o tenho, mais fácil e de menos trabalho fazer esta
conta pela maneira que tenho visto usar grandes contadores, praticando-a, muito
melhoramento que aumenta quem aprende por ela, aperfeiçoando-se. Que quatro, ainda que
lhe peçam um emprestado, não fica sendo três, se em quatro de que não fica pouca
imperfeição: é valer menos a letra do que mostra, é assim sobre ela, para que se escolha a que
parece melhor, que conforme ao gosto de muitos lhe esta dado vantagem.
[Realização de uma subtração pelo procedimento de compensação] [...] Nesta conta somente se
[?] diferença, a não diminuir de cima nada, mas em lugar do que se diminui, acrescenta-se
debaixo e vem a ser o próprio, mais costumado, curto e melhor, e a perfeição das letras, sem as
diminuir do que elas representam, que na verdade parece mal do seis, que por nos emprestar
um, fique valendo cinco, como tratei atrás, tendo em menos que por si representa, podendo
supri-lo como o faz acrescentando a debaixo e fica sendo uma conta muito mais clara e
verdadeira”309.
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Através deste longo trecho selecionado, ficamos sabendo que o procedimento de
decomposição era o mais habitual em Portugal, mas, para Guiral e Pacheco, este era para
“aqueles que não são muito espertos, nem curiosos”310, entendendo que o procedimento de
compensação, por ser supostamente mais fácil e menos trabalhoso, é o que deveria ser
utilizado, mas Guiral e Pacheco esclarece que apresenta os dois procedimentos “para que
se escolha a [maneira] que se parece melhor”311. É no mínimo curiosa uma das razões que
ele apresenta para considerar o procedimento de compensação o melhor: ao ocorrer a troca
de uma unidade de uma ordem por dez da outra, no procedimento de decomposição, o
número (‘letra’) fica valendo menos do que é, como se ocorresse algo falso, algo que, para
ele, não ocorre no procedimento de compensação, no qual os números não ficam valendo
menos do que representam, o que tornaria a conta “muito mais clara e verdadeira”312.
Para a realização da multiplicação, Nicolas apresenta três procedimentos: multiplicar,
multiplicar em cruz e multiplicar ‘per gratícola’ ou ‘gelosia’. O primeiro deles é o descrito
pelas professoras para a realização desta operação; porém, no procedimento apresentado
por Nicolas, não há o registro dos transportes realizados. Para este procedimento, há uma
instrução de não encerrar a multiplicação enquanto não se realizar todas as multiplicações
com todos os algarismos do multiplicando:

“... com a letra de baixo sempre na boca, que nunca a soltes, multiplicando sempre com todas
as letras de riba. E, acabada a letra, tomarás a segunda letra da mão e far-se-ás outro tanto. E,
se mais letras forem, tantas quantas forem, tantas vezes hás de multiplicar com cada uma o
outro de cima”313.

Não há nenhuma observação do autor acerca de onde deveria ser colocado o resultado
da multiplicação do algarismo que ocupa a posição das dezenas no multiplicador pelo
algarismo que ocupa a posição das unidades no multiplicando, ou ainda, qualquer
310
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observação relativa a como deveriam ser somados os resultados parciais obtidos
distributivamente, isto é, relativa à necessidade de unidades serem somadas com unidades,
dezenas com dezenas, etc.
Quanto ao procedimento de multiplicar em cruz, Nicolas explica que ele é um tipo de
multiplicação que “sai toda a soma em uma regra”314; porém, alerta para o fato de que este
modo de multiplicar requer “grande memória”315 e é assim explicado:
“Tomarás a letra de cima e multiplica-la-á com a debaixo, e ajuntarás as dezenas na cabeça; e
depois multiplicarás com esta mesma de cima a outra mesma letra debaixo, e ajuntarás as
dezenas que levavas com esta mesma multiplicação e tê-los-ás todos na cabeça sem assentar
nada. Ora, tomarás a outra letra de cima e multiplica-la-á em cruz com a debaixo, e com a
multiplicação que fazer ajuntarás as que dantes tinhas e, todos juntos, verás quantos são; e
porás os que passarem das dezenas ao pé, e os outros guardarás. Ora, multiplica a mesma
letra que agora multiplicaste com a outra debaixo, convém saber, multiplica uma com a outra,
e com a multiplicação ajuntarás os que levavas; e assoma o que todo fizer e assenta-lo-á na
derradeira, isto é, escontra [junto?]316 a mão esquerda, segundo há usança e modo de
multiplicar”317.

O procedimento de multiplicar per graticola ou gelosia, que consiste em escrever
todos os resultados parciais (sem transporte) em colunas desenhadas obliquamente, que são
representativas de cada ordem, e em seguida, somar os algarismos de cada coluna (fazendose o transporte, se necessário) é muito divulgado pelos livros de história da matemática. Na
obra de Nicolas, tal procedimento está exposto do seguinte modo:

“Digo que faças um quadrado com tantas casas quantas letras tu queres multiplicar e sobre
cada uma parte põe uma figura, isto é, uma em cima e outras ao lado, escontra [junto?] a mão
direita; e depois que as casas forem feitas darás os riscos pelas esquinas a que chamamos
diâmetro, da maneira que adiante verás afigurado, e começaras nas letras dos cabos em cima
da mão esquerda para a direita e nunca hás de guardar dezenas neste modo de multiplicar,
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senão hás logo de por detrás das unidades que acabas de por além do risco, cada uma sobre si,
isto é, dezenas sobre si e unidades sobre si”318.

Este procedimento, segundo os historiadores da matemática Howard Eves e David
Smith, era muito popular:
“Dentre os muitos métodos criados para efetuar a multiplicação, o da gelosia, ou método da
‘grade’, talvez tenha sido o mais popular [...] Foi um dos métodos favoritos dos árabes,
através dos quais passou para a Europa Ocidental. A simplicidade de sua aplicação poderia têlo mantido em uso até hoje, não fora a necessidade de imprimir, ou desenhar, uma rede de
segmentos de reta. O modelo lembra uma grade de janela chamada ‘gelosia’ (em francês
‘jalousie’ que significa ‘rótula’)”319.
“... método também conhecido pelo nome de ‘quadriculado’, ou o método das ‘celas’, e pelos
árabes, depois do século XII, por nomes tais como, o método da ‘peneira’ ou método da ‘rede’.
[...] O método é muito antigo e poderia ter permanecido popular se não fosse difícil a
impressão, isto é, o traçado da rede”320.

Por estes dois comentários, percebemos que o gelosia foi um procedimento
valorizado durante um tempo (o “mais popular” e o “favorito entre os árabes”), e que seu
desprestígio teria ocorrido devido à necessidade de se traçar uma rede de linhas para sua
realização (fato este que garante a sua correta realização).
Para a realização da divisão, Nicolas explica como proceder quando tem que se
“repartir por uma letra” (isto é, quando o divisor é um número composto por um único
algarismo) e “repartir por duas letras” (isto é, quando o divisor é um número composto por
dois algarismos). Para os dois casos, o procedimento consiste em se realizar a distribuição
decompondo o dividendo em suas diferentes ordens, trocando uma unidade de uma ordem
qualquer, quando necessário, por dez unidades da ordem imediatamente inferior, e fazendo
distribuições exatas – e não aleatórias – do resultado. Por esta razão, tal procedimento é
similar ao que as professoras participantes de nossa pesquisa utilizam. Porém, ocorrem
algumas diferenças significativas: no procedimento apresentado por Nicolas, o divisor vai
sendo reescrito cada vez que ocorre uma nova distribuição, de forma a deslocar sua posição
da esquerda para a direita.
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Nicolas observa, antes de iniciar esta operação, que o modo de nela se proceder difere
dos das demais operações, ou seja, a orientação se inicia pelo algarismo que ocupa a maior
ordem (isto é, pela esquerda):
“Ás de notar que todas as espécies se começam da mão direita para a esquerda, senão o
repartir que se começa da mão esquerda para a direita”321.

Nesta conta, o dividendo é 43684, o divisor (denominado partidor) é 23 e o quociente

1899. Os algarismos em cima do número 43684 são o resultado dos restos das
multiplicações de 23 por cada algarismo do número 1899.
Este procedimento é comumente denominado nos livros de história de matemática e
na aritmética italiana de Treviso de galera ou galeão. Porém, Nicolas não faz referência a
esta denominação, bem como não utiliza os riscos sobre os números, como vemos nas
aritméticas italianas (Treviso e Summa de Luca Pacioli):

Pacioli, 1494, fol. 35.
O nome de tal procedimento, segundo Eves, decorreria da semelhança de sua forma
final com uma embarcação chamada por este nome:
“O nome ‘galera’ refere-se a uma embarcação com cuja forma se achava que o aspecto final
do processo se parecia. Com efeito, olhando-se a partir do lado do fundo da página o
321
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quociente se parece com um gurupês; e olhando-se a partir do lado esquerdo ele se parece com
um mastro. Para salientar essa segunda maneira de ver, escrevia-se freqüentemente o resto
como uma flâmula no topo do mastro”322.

Os historiadores da matemática descrevem-no como usufruindo de muita
popularidade:
“O algoritmo mais comumente usado para a divisão antes de 1600 era, de longe, o chamado
‘método da galera’ ou ‘método das riscas’ que, com toda certeza, é de origem hindu. [...] Sua
popularidade decorria do fato de poder ser usado, sem dificuldades, com o ábaco de areia;
neste caso, o processo de riscar consiste efetivamente em apagar e, se for o caso, fazer uma
substituição”323.
“Este método de divisão foi usado pelos escritores árabes do tempo de al-Khowarizmi (c. 825), é claro
com variações [...] o método galeão foi o favorito entre os aritméticos antes de 1600”324.

Segundo Eves, a popularidade do método do galeão decorreria da adequação deste

com o ábaco de areia. Com isso, podemos perceber a importância que assumiu este
instrumento de suporte para a escolha de um determinado procedimento.
Na análise da obras de aritmética em língua portuguesa nos deparamos com dois
casos particulares e curiosos, em cujas análises não poderemos nos deter, mas que
gostaríamos de apresentar aqui, mesmo que brevemente:
1) Na obra de Guiral e Pacheco, de 1624, aparece uma forma particular de ‘conta’,
denominada castelhana, que não utiliza a numeração hindu-arábica, mas sim os princípios
do sistema hindu-arábico e a disposição espacial dos algarismos nos procedimentos
algorítmicos associados a esse sistema. Este modo de proceder, até então, não constava dos
tratados de aritmética portugueses. Apresentamos, a seguir, uma adição realizada por conta
castelhana325:
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Os números no sistema hindu-arábico são (de cima para baixo): 4874; 2.726.510;
396.256; 725.322. Observemos que alguns símbolos que nela aparecem não são usuais na
numeração romana que conhecemos. Por exemplo, o número 1 pode ser ‘i’ ou ‘j’ (usado no
final de uma seqüência), o cinco é o que parece com ‘6’, o sinal que se parece com um ‘U’
representa a casa do milhar e um ‘U’ cortado, que aparece na terceira linha, representa o
número 40. Almeida relata que a maioria das aritméticas espanholas apresentava esta conta
chamada castelhana:
“Nos Tratados peninsulares do século XVI a ‘conta castelhana’ designa uma aplicação
particular do sistema de numeração romana. Sobretudo os tratadistas espanhóis reservaramlhe grande espaço e difundiram-na vigorosamente. Ao contrário, os aritméticos portugueses
ignoraram-na”326.

2) Tivemos acesso, através da indicação do professor José Manuel de Matos, a um
curioso manuscrito que pertenceu a Belchior Lopez, de cerca de 1531-1532, que se
encontra atualmente na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. Trata-se de um
livro de formato pequeno (aproximadamente 10cm por 20cm), e a tinta com que foi escrito,
no decorrer do exemplar, encontra-se praticamente apagada, sendo muito difícil a sua
leitura. Na parte inicial desse manuscrito, há contas sem nenhuma explicação prévia, a qual
ocorre, posteriormente, a cada seqüência de contas da respectiva operação. Em seu final
encontra-se um poema. O autor do poema, Simão Fernandes de Tavira, o inicia assim:
“Em nome de deos começa
arte nova dalgarismo
que por trova nos ameça
por que menos nos esqueça
e a goarde
quem tem nececidade
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desta peça”327.

Ivo Carneiro de Sousa publicou o poema integralmente em um artigo328 intitulado A
Arte Nova de Algarismo de Simão Fernandes de Tavira, poema do século XVI. O poema
tem 95 estrofes e 11 exemplos ou exercícios numéricos329. Segundo Sousa, Tavira
“procura construir um verdadeiro manual de aritmética prática, seguindo no seu
desenvolvimento, mas por vezes também na sua semântica, as características da lição que
culminaria na publicação, em 1519, da ‘Pratica darismetica’ de Gaspar Nicolas”330. Ainda
segundo Sousa, o poema busca “originalmente, cruzar a aritmética e a poesia, mais não
procura do que ensinar, através de um ritmo poético, as quatro operações elementares da
arte dos números”331. Segue-se um trecho do poema que se refere a uma instrução para a
realização das operações:
“todas as contas fareis
da mão direita
e asy as sjgireis
ate ezquerda
ho Repartir so mudaj
esta maneira
por que he de todas bandeira
aguordaj”332.

Encerrada estas considerações acerca de algumas das obras nas quais circulou a
prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico em Portugal, e tendo em vista o fato
de ter havido uma produção razoável de obras (publicadas em outras línguas) nas quais essa
prática também circulou na época em que Gaspar Nicolas escreveu a sua, devemos agora
nos indagar acerca de que obras Nicolas poderia ter utilizado como modelo ou fonte de
inspiração para produzir a sua Aritmética. Em outras palavras, de que obras, saberes e
estilos de apresentação ele poderia ter se apropriado.
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Sabemos que a apropriação especificamente italiana da prática social do cálculo
escrito ao modo hindu-arábico teria exercido grande influência não apenas sobre as obras
portuguesas que particularmente veicularam tal prática, como também sobre o exercício e
desenvolvimento de outras práticas sociais como, por exemplo, a prática náutica.no
contexto português.
Nesse sentido, as considerações que se seguem se referem à tentativa de explorar
mais detalhadamente o campo de influência da apropriação italiana da prática social do
cálculo escrito ao modo hindu-arábico sobre a constituição e desenvolvimento dessa mesma
prática no contexto geopolítico português da mesma época, sem nenhuma pretensão de que
tais considerações sejam exaustivas.
Na nota introdutória à obra de Nicolas, feita por Albuquerque, encontra-se:
“Para compor o seu tratado, podia Gaspar Nicolas inspirar-se em vários textos sobre a
matéria que, desde 1472, se imprimiram com uma regularidade só talvez excedida pela das
edições do ‘Tratado da Esfera’, de João de Sacrobosco, que fora quase universalmente
adoptado pelas classes do quadrívio. Conhecem-se cerca de quarenta tratados de aritmética
publicados desde aquele ano até 1519, - anônimos ou assinados por eruditos e por mercadores,
com títulos variados e redigidos não só em latim como em línguas vulgares, sendo a italiana a
mais usada. Seria demasiadamente trabalhoso, por não haver biblioteca que reúna todos esses
volumes, averiguar qual deles foi tomado por modelo no tratado português, se o mesmo Gaspar
Nicolas o não o declarasse no corpo do texto”333.

Albuquerque se refere à obra Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et
Proportionalita334 de Luca Pacioli, a qual Nicolas demonstra conhecer e na qual parece terse inspirado e utilizado como uma de suas fontes. Segue-se um dos trechos em que Gaspar
Nicolas refere-se a Luca Pacioli:
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“... a tal regra não se poderá fazer por esta via, mas antes por outra como logo verás. Segundo
Frei Lucas, frade de São Francisco, que foi nesta arte grande mestre que compilou e compôs
uma obra de aritmética e de geometria, declarou 11 livros de geometria e 4 de aritmética de
Euclides e é de muita autoridade e chama-se o sumário desta obra. Do frade eu tirei muitas
destas questões, que o meu engenho não bastaria a fazer obra sem primeiro o nome ver muito
bem”335.

O pesquisador Marques Almeida, que analisou as aritméticas portuguesas de 1519 a
1679, afirma que Luca Pacioli e os livros italianos não se tornaram referências somente
para Gaspar Nicolas:
“O ‘Liber Abaci’ era um ponto radial que, em breve atingiria toda a Península Ibérica, não
sendo de estranhar que a aritmética que saiu dos prelos portugueses durante os séculos XVI e
XVII viveu debaixo da influência dos ‘libri d’abaco’ italianos. Provam-no, não só as
referências a Pacioli que se encontravam nos autores portugueses, mas também, em alguns
casos, a própria estrutura dos textos”336.

Entendemos, assim como Almeida, que Nicolas e os autores portugueses foram
influenciados por autores italianos – tanto na forma de exposição, quanto no estio - em seus
processos de apropriação da prática social do cálculo.
A obra Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita do Frade
Lucas de Burgo Sancti Sepulcri337 – conhecido como Luca Pacioli – foi publicada na cidade
de Veneza em 1494. O livro é imenso, tanto na quantidade de páginas quanto no seu
formato. Tem 300 fólios numerados em algarismos atuais: em uma primeira parte há 224
fólios e a numeração recomeça em uma outra parte, atingindo mais 76 fólios; além disso, há
8 fólios não numerados. Apesar do título em latim, a obra está escrita em italiano arcaico. O
historiador Francisco Vera, em sua obra La Matemática en el Occidente Latino Medielval,
afirma que a escrita italiana da obra não é apenas arcaica:
“A ‘Summa’ está escrita em um italiano bárbaro, no qual se mesclam ‘idiotismos’ dialetais das
distintas regiões em que residiu seu autor com palavras latinas e gregas, resultando um
conjunto heteróclito”338.

Essa obra inclui também o primeiro tratado de contabilidade, expondo e divulgando o
sistema conhecido por partidas dobradas, ou de dupla entrada, que “consiste no registro
duplo de um mesmo evento: num (à esquerda) lança-se o débito; no outro (à direita) lança335
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se o crédito”339. Marques Almeida observa que tanto na obra de Gaspar Nicolas como nas
de outros portugueses que seguiram a obra de Luca Pacioli, não se encontra este tópico de
contabilidade, bem como nada acerca do sistema de ‘dupla entrada’.
Há de se notar que Pacioli, apesar de italiano, não emprega a denominação – abbaco
– amplamente utilizada em obras italianas para se referir à prática do cálculo escrito ao
modo hindu-arábico; não utiliza também a palavra cálculo para esse propósito, mas sim a
palavra arithmetica, uma vez que é desse modo que denomina a parte de sua grande
enciclopédia dedicada à prática do cálculo escrito ao modo hindu-arábico. Gostaríamos de
ter analisado esta obra; porém, a precariedade da cópia que inicialmente conseguimos e o
italiano arcaico impossibilitou-nos de dar conta de tal tarefa.
A primeira obra impressa na Europa Ocidental que explica os cálculos à maneira
hindu-arábica é italiana; é comumente denominada Aritmética de Treviso. Incommincia
una practica molto bona et utile a ciafchaduno chi vuole vxare larte dela merchadantia
chiamata vulgarmente larte de labbacho340 são as palavras iniciais desta obra, publicada na
cidade de Treviso, na Itália, em 1478. Em virtude do autor ser anônimo, a obra ficou
conhecida pelo nome de seu lugar de origem341.
A obra possui 123 páginas (não fólios)342 que não se encontram numeradas343. Está
escrita em dialeto veneziano. Em 1911, o historiador da matemática David Smith
completou a versão para o inglês dessa Aritmética. Em 1989, Frank Swetz publicou-a como
capítulo de seu livro Capitalism and Arithmetic – The new math of 15th century.
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Pelo título original da Aritmética de Treviso, podemos inferir que o seu autor
intencionava ensinar “a arte do comércio vulgarmente denominada a arte do ábaco”.
Então, ‘arte do ábaco’ teria sido o modo como vulgarmente teria passado a ser designada,
na Itália, a prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico, que tivesse utilizado
uma forma qualquer de ábaco como instrumento mediador? Não podemos responder a essa
questão de forma conclusiva. Entendemos que tal questão deveria ser examinada e estudada
com mais cuidado e detalhe. O que poderíamos afirmar, por ora, analisando a versão em
inglês realizada por David Smith da Aritmética de Treviso, é que a obra se dedica a
apresentar os procedimentos algorítmicos realizados com os símbolos do sistema numérico
hindu-arábico, sem fazer referência, em momento algum, ao instrumento denominado
ábaco. Além disso, o autor da Aritmética de Treviso não se refere ao termo ‘apagar’ em
nenhum dos procedimentos algorítmicos para a realização de cálculos escritos propostos a
seus leitores. Em vez disso, utiliza o recurso de riscar os números (na realização da
divisão), fato este que nos sugere que tal procedimento algorítmico estivesse sendo
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realizado em um tipo de material de suporte semelhante ao papel, sendo o procedimento
escrito à tinta.
Swetz procura analisar por que um livro de aritmética, como o de Treviso, teria sido
“publicado num lugar relativamente obscuro em vez de num centro de atividade escolar
reconhecido como Paris ou Roma”344. Treviso tornou-se parte de Veneza em 1339. Veneza
monopolizava o comércio de especiarias e outros produtos (algodão, seda, drogas) vindos
do Oriente, principalmente da Índia, através dos árabes. Swetz acredita que os italianos, em
particular os venezianos, teriam tomado contato com a prática do cálculo escrito ao modo
hindu-arábico em seus “contatos comerciais ao redor do Mediterrâneo e da costa da
Berbéria”345.
Não estamos nos propondo a analisar neste trabalho o processo de apropriação da
prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico no contexto italiano. Porém,
observamos que há fortes indícios para considerar que os grupos sociais ligados à prática
comercial-financeira teriam sido os que primeiro se apropriaram e re-significaram a prática,
do cálculo escrito ao modo hindu-arábico (sem se referirem a ela desta forma), colocando-a
em circulação e produzindo muitas obras dedicadas à transmissão dessa prática no contexto
geopolítico italiano.
É notório que os italianos adquiriram um domínio nesta “arte”346, pois mercadores
vindos de toda a Europa, particularmente filhos de mercadores alemães, viajavam para a
Itália para aprender a “arte mercantil” dos italianos. Desse modo, as cidades italianas
teriam se tornado locais privilegiados para aqueles que intencionavam conhecer e se
apropriar da prática do cálculo escrito ao modo hindu-arábico. “O clima da matemática e
da educação matemática era tão bom que atraía estudantes de toda a Europa” 347. Segundo
Swetz, a “Itália era o local para se aprender matemática computacional”348. E aprendia-se
esta ‘matemática’ não na universidade, mas na ‘scuola d’abbaco’, sob a orientação e
cuidados de um ‘maestro d’abbaco’, que poderia ser considerado o mestre do cálculo
escrito à maneira hindu-arábica349. “Se um estudante no início da Renascença desejasse
344
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aprender matemática comercial, ele geralmente não ia à universidade, procurava um
mestre de cálculo, um homem habilidoso na arte de computação comercial, com quem
estudar”350.
Segundo Swetz, as escolas de ábaco teriam iniciado suas atividades em cidades
comerciais da Itália e teriam se estendido ao longo das rotas comerciais da Europa, sendo
que “cada escola funcionava em torno do conhecimento e da experiência de um mestre de
cálculo que, sozinho ou com seus assistentes, instruía jovens nos conteúdos e nas técnicas
da aritmética comercial”351. As escolas de ábaco não eram somente escolas propriamente
ditas. Normalmente, funcionavam em uma estrutura que abrigava, em um andar térreo, uma
loja e, no andar superior, as acomodações para os alunos que vinham aprender a ‘aritmética
prática’ com esses professores (que também eram os donos desses estabelecimentos).
Parece que essas estruturas eram tão rentáveis que Swetz conta que “cidades estabeleciam
decretos relativos à distância entre as casas de cálculo”352. Os números são
surpreendentes: “em 1338, Florença tinha seis escolas de cálculo” e, fora da Itália, cerca
de trezentos anos depois, “por volta de 1613, Nuremberg sozinha vangloriava-se de 48
instituições desse tipo”353.
Os livros italianos nos quais circulavam, na época, a prática do cálculo escrito ao
modo hindu-arábico foram escritos, em sua maioria, pelos ‘mestres de cálculo’ dessas
escolas. Swetz entende, com base nos comentários presentes na abertura da obra, que o
autor era um maestro d’abbaco354.
Os tópicos abordados na Aritmética de Treviso são: operações elementares com
números inteiros; operações com dinheiro veneziano (ducados, grossos, soldos, dinheiros
de piccioli); problemas envolvendo o uso de regra de três, regras de companhia, barato,
regras de ligas de moedas; e, ainda, regras para se encontrar o número áureo.
O conhecimento do número áureo era utilizado para se determinar os dias de lua nova
em cada mês. A lua completa um ciclo (235 lunações) em 19 anos; isto quer dizer que a
cada 19 anos, a lua nova se repete na mesma data355. O áureo número é o “número da
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ordem de cada um dos 19 anos de um ciclo”356 (sendo os anos numerados de 1 a 19).
Prever a data da lua nova ou da lua cheia interessava à prática social astrológica, mas
também se tornou importante para a prática social náutica, uma vez que os navegantes, a
fim de evitarem que os seus navios encalhassem quando entrassem nos portos,
necessitavam estabelecer as horas das marés, horas estas que eram determinadas pelas fases
da lua. Diríamos que um tal conhecimento mostrava-se imprescindível para os navegantes
portugueses para entrarem com seus navios nas novas costas litorâneas da África. Tal
conhecimento parece ser muito antigo, ainda que parecia estar associado a um recurso
digital.
Encontramos detalhadas explicações para a determinação do número áureo nos
Almanaques Portugueses de Madri, explicações estas que se acham baseadas em um
procedimento digital. Costa apresenta vários livros de marinharia escritos em língua
portuguesa que trazem este assunto, dentre eles o Guia Náutico de Évora, anteriormente
referido. Na Aritmética de Treviso, o procedimento não é digital, mas baseado em cálculos.
Entretanto, não encontramos este tópico em nenhuma das aritméticas portuguesas.

A figura que está à direita consta no original dos Almanaques Portugueses de Madri
(COSTA, 1939, p. 385).

356

COSTA, 1939, p. 274.

141

Swetz explica que procedimentos para a determinação do dia da Páscoa e das fases da
lua estavam contidos em alguns livros comerciais de cálculo, fato este que Swetz não
acredita ser nem incomum e nem estranho, pois “por centenas de anos, matemática e
astrologia eram, na mente de muitos, intimamente associadas”357, e também porque
sabemos que os “matemáticos eram procurados, por seus conhecimentos e habilidades,
para realizarem cálculos astrológicos”358. Swetz apresenta também uma outra razão para
tópico número áureo estar incluído na Aritmética de Treviso. É que, segundo ele, as
condições do comércio “são freqüentemente sazonais em sua natureza, e a existência de
feriados civis e dias festivos da igreja muitas vezes prescrevem constrangimentos no uso do
trabalho e dinheiro”359.
Na Aritmética de Treviso não há dedicatória. Ela se inicia com o autor explicitando o
seu propósito, e através dele, percebemos que a palavra Prática se refere à prática social
do cálculo escrito, e que a tal prática o autor se refere como ábaco, palavra esta também
tomada como sinônimo de ‘princípios fundamentais da Aritmética´:
“Aqui começa uma Prática, muito útil para todos que têm a ver com a arte comercial,
usualmente conhecida como o ábaco. Tenho sido muitas vezes requisitado por alguns jovens
em quem tenho muito interesse, e que anseiam pelas ocupações mercantis, para colocar por
escrito os princípios fundamentais da aritmética, usualmente chamada de ábaco. Portanto,
sendo estimulado pela minha afeição por eles, e pelo valor do assunto, eu uso o melhor da
minha pequena habilidade para satisfazê-los em certo grau, de modo que seus louváveis
desejos possam conduzir a proveitosos frutos. Portanto em nome de Deus assumo este trabalho
em algarismo, e procedo como a seguir”360.

Percebemos também, nesta passagem da Aritmética de Treviso, uma invocação
religiosa, que volta a ocorrer, ocasionalmente, ao longo do texto, como, por exemplo,
quando o autor inicia a explicação de um procedimento de divisão (entendido por ele como
sendo difícil):
“Em nome de Deus eu proponho o primeiro exemplo, então preste bem atenção”361.

Observamos que esta invocação religiosa é comum nos tratados árabes, e já tínhamos
chamado a atenção para o seu aparecimento nos Almanaques Portugueses de Madri, que
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constituem uma versão de um texto árabe. Essa invocação, entretanto, parece não
manifestar-se nas aritméticas portuguesas.
O autor anônimo de Treviso inicia a sua Aritmética com a apresentação das
definições de número e de unidade. Em seguida, explica haver cinco operações
“fundamentais que devem ser compreendidas na Pratica, a saber, numeração, adição,
subtração, multiplicação e divisão”362. A operação de numeração é entendida como sendo
“a representação dos números através de figuras. Esta é dada através de dez letras ou
figuras”363. É importante observar que o autor não faz nenhuma referência à origem hinduarábica dessa operação de numeração. Para a representação dos números maiores do que
nove, apresenta apenas a seguinte observação: “você deve observar que quando encontra
um algarismo sozinho seu valor nunca excede nove, isto é, 9 e desse algarismo em diante,
se você desejar expressar um número, deve usar pelo menos dois algarismos assim: dez é
expresso por 10, onze por 11, e assim por diante”364. Apresenta, logo a seguir, tabuadas (do
1, do 10 e do 100), que denomina tabelas, as quais seriam necessárias para se entender a
numeração. A explicação para este fato é a seguinte:

“E para entender a tabela anterior, é necessário observar que as palavras escritas no topo dão
os nomes dos lugares ocupados pelos algarismos na parte inferior. Por exemplo, abaixo das
‘unidades’ estão os algarismos designando as unidades, abaixo das ‘dezenas’ estão as dezenas,
abaixo das ‘centenas’ estão as centenas, e assim por diante. Por isso, se fornecemos cada
algarismo em seu próprio nome e multiplicarmos por seu valor de lugar, nós teremos seu
verdadeiro valor. Por exemplo, se nós multiplicamos 1, que está abaixo da palavra ‘unidades’,
362
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pelo seu lugar, isto é por unidades, nós teremos ‘1 vezes 1 dá 1’, significando que temos uma
unidade. [...] Passando para as dezenas vemos que 9 é encontrado na coluna logo abaixo desta
palavra e a expressão 9 vezes 10 fazem 90 mostra que este 9 representa 90. [...] Esta regra
aplica a vários outros algarismos, cada qual deve ser multiplicado pelo seu valor de lugar. E
isto é suficiente para uma exposição ao ‘ato’ de numeração”365.

Após isso, o autor dá início à exposição e explicação à maneira de se realizar por
escrito ao modo hindu-arábico (sem, entretanto, se referir a esse tipo de cálculo desse
modo) as outras quatro operações. Em seu modo de explicar todas essas operações, o autor
segue o mesmo estilo: primeiro fornece algumas instruções gerais para a realização da
operação; depois, fornece um exemplo numérico, expondo a disposição gráfica do
procedimento algorítmico, a qual é novamente apresentada ao fim da exposição. Após cada
operação, propõe a confirmação do resultado através da prova dos nove.
Podemos, portanto, perceber a similaridade da Aritmética de Treviso com a obra de
Nicolas. Podemos notar que, até nas instruções, elas são extremamente similares. Para
percebermos essa similaridade, apresentamos as instruções para a realização da adição no
que se refere à: disposição dos algarismos dos números a serem adicionados em uma
determinada posição (utilizando a expressão ‘ordem conveniente’366); orientação de sempre
se começar pela direita, ou seja, pela ordem das unidades; disposição espacial dos números
no algoritmo de um modo determinado; recitação oral do procedimento da operação
enquanto se realiza a soma por escrito; ausência da marcação do ‘vai-um’ (na disposição
apresentada na versão em inglês por Swetz, da qual deduzimos também não existir na
versão original em italiano); operação com os algarismos dos números a serem adicionados
sem se fazer referência às suas respectivas ordens:
“Se você tem que adicionar 816 e 1916 [...] Já que a soma de 6 e 6 é 12, escreva o 2 e leve o 1.
Em seguida, adicione este 1 àquele que segue à esquerda, dizendo: ‘1 e 1 são 2, e o outro 1
fazem 3’. Escreva este 3 no lugar apropriado, e adicione 8 e 9. A soma de 8 e 9 é 17, o 7 sendo
escrito e o 1 levado para ser adicionado ao outro 1, fazendo 2, que é escrito no lugar
apropriado, a soma agora sendo completa”367.

Os procedimentos para a realização das operações são os mesmos constantes na obra
de Nicolas. O único procedimento diferente é o apresentado para a realização da subtração,
o qual consiste em se realizar a subtração somando-se ao número a ser subtraído o
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complemento de cada algarismo considerado em relação a dez. Tal procedimento é
apresentado do seguinte modo:
“Subtrair 348 de 452, organizando o trabalho assim:

Primeiro, temos que tirar um número maior de um menor; em seguida, um igual de um igual, e
terceiro, um menor de um maior. Procederemos como se segue: não podemos subtrair 8 de 2,
mas 2 é o complemento de 8 em relação a 10, e isto nós o adicionamos ao outro 2 que está
sobre o 8, desse modo: 2 e 2 fazem 4, que nós escrevemos embaixo do 8 como o resto. Há,
entretanto, esta condição, que ao algarismo seguinte ao 8 (isto é, 4), nós adicionamos 1,
tornando-o 5. Em seguida, 5 para 5, que é uma igualdade, deixa 0, o qual escrevemos embaixo.
Em seguida, 3 para 4, que é um menor para um maior, é 1, o qual escrevemos embaixo do 3,
de modo que o resto é 104”368.

Segundo o historiador da matemática David Smith, esse procedimento de
complementação é encontrado também em The Crafte of Nombrynge, de 1300 e na
Aritmética de Huswirt, de 1501.
Já procedimento para a realização da subtração, denominado ‘escorrega-um’ ou ‘caium’ (procedimento de compensação), já era utilizado em outras aritméticas italianas.
Segundo David Smith, ele está presente na aritmética de 1484, do italiano Borghi369.
Acerca de outros procedimentos contemporâneos aos existentes na Aritmética de Treviso,
há um procedimento para a realização da multiplicação, na obra de Luca Pacioli,
denominado por ele de ‘castellucio’, que consiste em multiplicar sem decompor o número
do multiplicador, ou seja, que consiste em tratar o multiplicador como um todo,
multiplicando-o por cada algarismo do multiplicando:
“O segundo modo de multiplicação colocado por Pacioli foi, devido à forma assumida pelo
trabalho [forma final do algoritmo], conhecida como ‘o castelo’ ou, em Florença, ‘o pequeno
castelo’. O significado do nome é melhor compreendido através do primeiro exemplo dado por
Pacioli. Observe que os números são arranjados um pouco como o muro e a torre de um
castelo. O esquema era somente uma cópia dos professores italianos e, embora tivesse resistido
até o final do século XVII ou mais, foi sempre visto como um método pueril” 370.
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No exemplo acima, os números que estão sendo multiplicados são 9876 e 6789. O
número 61101000 é o resultado da multiplicação de 9 milhares por 6789; 5431200 o
resultado da multiplicação de 8 centenas por 6789; 475230 o resultado da multiplicação de
7 dezenas por 6789 e 40734 o resultado da multiplicação de 6 por 6789.
As obras manuscritas indicadas pelos historiadores da matemática como
‘introdutoras’ da prática do cálculo escrito ao modo hindu-arábico na Europa Ocidental são:
•

Liber algoritmi de numero indorum ou Liber algorismi ou Kitab al-hisab alHind (c. 850) de Mohammed ibn Mussa Al-Khowarizmi (780-850).

•

Liber abaci (1202) de Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1180-1250).

•

Algorismus Vulgaris (1219) de John de Holywood ou Johannes Sacrobosco
(1195-1256).

É amplamente divulgado também que a obra e autor que passam a constituir uma das
principais fontes de referência para o processo europeu de apropriação da prática do cálculo
escrito ao modo hindu-arábico é o tratado Kitab al-hisab al-Hind371 de Mohammed ibn
Musa al-Khowarizmi372 (790-850). Historiadores datam a escrita dessa obra em cerca de
825373. O original em árabe está perdido, mas são consideradas como versões latinas desta
obra aquelas realizadas na cidade de Toledo, na Espanha, no século XII.
Algumas das versões latinas da obra de al-Khowarizmi foram reunidas por André
Allard no livro Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi - Le Calcul Indien (Algorismus).
371
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Allard a elas se refere por: Dixit Algorizmi... (DA) Liber Ysagogarum Alchorismi (LY),
Liber Alchorismi (LA) e Liber pulueris (LP)374. Para Allard, a obra de al-Khowarizmi
“deve ser considerada como o primeiro tratado em árabe que, por volta de 825, introduziu
em Bagdá os métodos indianos de cálculo”375.
Dixit Algorizmi... (DA) é considerada “unanimemente como a versão mais antiga do
texto árabe perdido do cálculo indiano de al-Khowarizmi”376. Allard defende que, mesmo
este texto, não é propriamente uma versão, mas um texto composto a partir de várias fontes,
o que significaria que, em sua tradução, teriam sido inseridos elementos da tradição oriunda
de Boécio e de outros autores árabes:
“Desta maneira, contrariamente a uma opinião que parecia ser aceita definitivamente, D.A. se
revela como um texto híbrido e não como uma tradução fiel do texto árabe de alKhowarizmi”377.

Mas, mesmo que o D.A. fosse, de fato, uma tradução fiel, devemos considerar uma
observação feita por Guy Beaujouan acerca do processo de tradução: as traduções não eram
“realizadas com o auxílio de dicionários, mas simplesmente pela colaboração de dois
personagens; um, em muitos casos judeu, traduzia do árabe para a língua vulgar; o outro,
geralmente cristão, colocava em latim os elementos assim recolhidos. Foi na Espanha, onde a
separação entre reinos mouros e católicos não teve nada de ‘cortina de ferro’, que se
generalizou sobretudo esta prática”378.

A existência de uma Escola de Tradutores de Toledo é admitida por alguns e
questionada por outros. Para o historiador da matemática Howard Eves, ela teria existido e
teria sido fundada pelo arcebispo Dom Raimundo, logo após a retomada de Toledo pelos
cristãos, cidade esta que, até 1085, estava nas mãos dos árabes379.
Para o historiador Francisco Vera ela teria sido “fundada pelo Grande Chanceler de
Castilha Dom Raimundo, nomeado bispo em 1130, data em que iniciou seus trabalhos na
Escola, no momento em que a conquista de Toledo por Alfonso VI facilitou o cruzamento
de duas culturas: oriental e ocidental, favorecido primeiro pela perseguição muçulmana –
que obrigou a refugiar na cidade de Tajo um grande número de sábios muçulmanos e
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hebreus, que contribuíram também para elevar o índice científico de Toledo”380. Para ele,
na escola de tradutores, se podia encontrar grande parte das obras traduzidas pelos árabes.
O pesquisador Marques Almeida também aceita a existência da Escola de Tradutores
de Toledo, mas faz referência a um trabalho que questiona essa existência, qual seja, o de
Richard Lemay, intitulado Les traductions de l’arabe au latin, trabalho este que, segundo
Almeida381, recebeu uma resposta intitulada Observations a unas paginas de Lemay sobre
os tradutores toledanos, de autoria de Sanchez Albornoz. O pesquisador André Allard, por
sua vez, também observa: “eliminemos, a princípio, a hipótese da existência de uma escola
de tradutores em Toledo na época do arcebispo Raymond (1125-1152)”382.
Independentemente da existência ou não dessa escola, o que parece inquestionável é
que a cidade de Toledo parece ter se tornado em um verdadeiro foco científico, recebendo
“homens de todos os países atraídos, especialmente, pelas artes mágicas e que
consideravam que o melhor lugar para aprendê-las era Toledo”383. “A cidade de Toledo se
constituiu no porto de entrada para a Europa cristã de todos os clássicos recolhidos pelos
árabes da Grécia, do Oriente Médio e da Ásia”384. Grande parte da população em Toledo
falava o árabe385. Um número crescente de europeus ia até lá em busca das traduções
realizadas naquela cidade; estavam traduzidas para o latim obras de al-Khowarizmi,
Aristóteles, Euclides, Ptolomeu, dentre muitas outras. Verificou-se “um influxo de
intelectuais cristãos rumo àquela cidade, visando adquirir o saber muçulmano”386 e entrar
em contato com os clássicos gregos recolhidos e traduzidos pelos árabes387:
“Aquela hospedaria que, em primeiro de maio da era de 1213, empenhava Pedro Cauxa em
poder de Justa, a viúva de Suleimán Almarur, por sete ‘mizcales’ de ouro ‘alfonsin’388, deve ser
testemunho de muitas destas cenas eruditas. Ali se hospedariam estrangeiros, dos numerosos
que da Inglaterra, Alemanha, Itália e França iam a Toledo, desejosos de conhecer os segredos
da sabedoria, da geomancia389 e da nigromancia390, para fazer-se logo admirar em seu país
respectivo, e obter honra e proveito nele”391.
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Como estamos comentando, ao longo de todo este capítulo, acerca da apropriação que
os portugueses fizeram dos saberes relativos à prática social do cálculo escrito postos em
circulação pelos povos árabes no exercício de várias práticas sociais - e sobretudo a
astrológico-astronômica -, vamos, a seguir, tecer breves considerações acerca do modo
como essa prática teria circulado no contexto geopolítico dos povos islâmicos.
A fim de contemplarmos a segunda e terceira teses que colocamos no início deste
capítulo, o foco de tais considerações breves deverá incidir sobre as características de tais
processos de apropriação e re-significação, bem como sobre a natureza das práticas sociais
que teriam valorizado e promovido o desenvolvimento da prática social do cálculo escrito
nesse contexto geopolítico.
Voltemo-nos, então, para algumas considerações acerca do contexto geopolítico
árabe. Os califas eram homens considerados sucessores políticos e militares do profeta
Maomé. Os denominados abássidas392, reivindicando serem os descendentes do profeta
Maomé, destituíram, após algumas batalhas, o califa da dinastia omíada393 do poder. Um
jovem “que escapou da matança”394 estabeleceu novamente a dinastia dos omíadas nos
territórios hoje pertencentes à Espanha e Portugal (e cuja capital foi Córdoba). A dinastia
abássida reinou de 750 a 1258. O califa al-Mansur, da dinastia abássida, fundou Bagdá e
governou o califado de 754 a 775395, expandindo o reinado muçulmano na maior parte do
Oriente Médio Central. O domínio islâmico ia do norte da África ao sul da França,
incluindo a Pérsia, a Ásia Central, até as fronteiras com a China e com o norte da Índia. O
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califa al-Mansur iniciou um “ambicioso programa de construções”396, do qual fazia parte
“um observatório, uma biblioteca e um instituto para tradução e investigação chamado
‘Bait al-Hikma’”397 – Casa da Sabedoria –, que teve prosseguimento nos reinados dos seus
sucessores. Na Casa da Sabedoria “alojou tradutores ocupados em passar para o árabe
livros científicos clássicos escritos em sânscrito, pahlavi (a língua clássica da Pérsia),
siríaco e grego”398.
Conta-nos Joseph que, aproximadamente no ano 776, "um homem muito versado em
astronomia chamado Kanaka veio à Bagdá como membro de uma missão diplomática de
Sind, no nordeste da Índia. Trazia consigo textos astronômicos hindus, entre eles o Surya
Siddhanta e as obras de Brahmagupta. O califa al-Mansur ordenou que se traduzissem
para o árabe alguns destes textos e que se confeccionasse, de acordo com os princípios
dados neles, um manual para uso dos astrônomos árabes. A tarefa foi entregue a al-Fazari,
o qual elaborou um texto conhecido como o Grande Sindhind399 pelos astrônomos
posteriores”400. Siddhantas eram um conjunto de textos hindus, tratados astronômicos, que
datam dos primeiros séculos de nossa era e dos últimos da era anterior401. Brahmagupta (c.
598) foi um astrônomo e matemático hindu que escreveu um tratado de astronomia – o
Brahma Supta Siddhanta – no qual “vários capítulos tratam de matemática”402.
Sabemos que al-Khowarizmi era persa, da cidade de Merv que, na época, era a
“capital das províncias orientais do califado abássida”403 e onde é hoje o Uzbeqistão. AlKhowarizmi “depois de adquirir uma reputação de cientista dotado em Merv”404, mudouse para Bagdá a convite do califa al-Mamum (um dos sucessores na dinastia abássida que
governou o califado de Bagdá de 813 a 833405), “onde foi nomeado primeiro astrônomo e,
logo depois, chefe da biblioteca da Casa da Sabedoria”406. Há outra indicação, feita por
Mourão, de que al-Khowarizmi teria dirigido a Casa da Sabedoria: “[al-Farghani], em 819,
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transferiu-se com muitos outros cientistas da Ásia Central para Bagdá. Nesta cidade
trabalhou na ‘Bayt al-Hikma’ (Casa da Sabedoria), dirigida por outro cientista do
Uzbesquitão, al-Khowarizmi”407.
Al-Khowarizmi construiu um conjunto de tábuas astronômicas tendo principalmente
como base o livro Brama Surya Siddhanta de Brahmagupta. Escreveu livros sobre o
astrolábio e o relógio de sol408, astronomia, geografia e álgebra (além da referida obra
acerca da prática hindu de se calcular por escrito). Entre as atividades de al-Khowarizmi,
parece encontrar-se a de astrólogo (tal como a entendemos hoje). Joseph relata uma história
ilustrativa a esse respeito:
“Existe uma história, contada pelo historiador al-Tarabi, que quando al-Wathiq caiu
gravemente enfermo pediu a al-Khowarizmi que fizesse o horóscopo para ver se ia seguir
vivendo. Al-Khowarizmi assegurou ao califa que ele viveria outros cinqüenta anos, mas alWathiq morreu em dez dias. É difícil dizer se esta história ilustra o sentido altamente
desenvolvido de sobrevivência de al-Khowarizmi ou sua inaptidão como adivinho”409.

Todas essas observações parecem sugerir-nos que a prática social astrológicoastronômica era ampla e uniformemente valorizada no contexto geopolítico do mundo
árabe. Entretanto, quando levamos em consideração a explicação fornecida por H yrup
sobre um possível desenvolvimento, com base na competitividade no mundo árabe, por
ocasião da mudança no quadro das relações de poder que teria se configurado na passagem
da dinastia sassânida para a abássida, e não apenas com base no entusiasmo e investimento
no desenvolvimento do pensamento filosófico e científico que se assistiu durante o reinado
da dinastia abássida:
“[...] a adoção abássida de muitas instituições e costumes do Estado e da corte sassânidas e da
concomitante reconquista pacífica do poder pelas antigas elites sociais podem explicar o uso
de astrólogos a serviço da corte, por exemplo, na famosa fundação de Bagdá. Mas isso não
explica porque os astrólogos islâmicos não ficaram satisfeitos com o ‘Z j al-Šah’ (tábuas
astronômicas preparadas para o sassânida Shah Yazdijird III), com sua conexão para o
passado da renascida elite sassânida. Uma tentativa de ser ainda mais esplêndido do que o
sassânida Shah poderia explicar que o Califa teria feito seus estudiosos recorrerem às
astronomias Sidântica e Ptolomaica, baseando-se diretamente em suas fontes originais, em vez
de apenas em compilações de segunda mão que eram conhecidas pelos astrólogos Pahlavi. A
continuidade ou o reavivamento das elites e dos modelos culturais em geral são, contudo,
completamente incapazes de explicar o novo vigor repentino da cultura científica na área IrãIraque – um verdadeiro salto qualitativo. Em particular, esses fatores são incapazes de nos
explicar porque um interesse tradicional nas aplicações astrológico-astronômicas da
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matemática poderiam, repentinamente, levar a um interesse pela matemática por si mesma [...].
O sadio hábito sociológico sugere que se busque por explicações ao nível institucional”410.

Compartilhamos com H yrup o “sadio hábito sociológico” de se buscar explicações
ao nível institucional. Em um sentido sociológico amplo, H yrup411 entende por instituição
a um “conjunto de padrões de regras sociologicamente determinadas, hábitos e
expectativas”, e como exemplos de instituições de ensino que teriam se constituído, de
modo mais ou menos instável, no mundo islâmico a partir do século IX, cita: a Casa da
Sabedoria; as instituições da astronomia e da astrologia da corte e, mais geralmente os
diferentes modos como a astrologia e a astronomia eram praticadas; os hábitos e tradições
determinados de outras práticas profissionais mais ou menos aprendidas; os grupos e
reuniões dos intelectuais; a forma estabelecida sob a qual a ciência já se encontrava em
Bizâncio; a mesquita como uma instituição de ensino (uma vez que a madrasa teria sido
desenvolvida muito mais tarde); a administração teórica e a prática da jurisprudência
islâmica.
Por ora, o caso particular da prática institucional astrológico-astronômica é o que
aqui nos interessa. Embora H yrup412 estabeleça uma distinção entre a prática astrológica e
a astronômica no mundo islâmico, afirma que esta última estava conectada e subordinada à
primeira e, por essa razão, a prática astronômica também se constituía em uma disciplina
essencialmente pragmática.
Além de servir de base à prática astrológica, dois dos principais objetivos práticos da
prática astronômica eram: 1. Identificar a direção em que se alinhava a cidade de Mecca,
uma vez que era essa a direção que orientava tanto a construção de mesquitas quanto as
orações que eram feitas em seu interior; 2. determinar os horários em que as orações
deveriam ser feitas413.

No entanto, segundo H yrup, “nenhum desses dois objetivos

práticos necessitavam do auxílio de uma prática astronômica mais sofisticada que era
desenvolvida nos observatórios, e as autoridades religiosas raramente faziam uso das
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soluções fornecidas pela astronomia científica”414. Continuando a caracterização das
práticas astrológica e astronômica, este autor afirma que:
“No Islã, a astrologia era a ocasião a criação continuada de novos z jes e para investigações
obstinadas de novos modelos planetários. [...] A astronomia pode ser vista como sendo a
principal base da atividade matemática no Islã medieval. Ela aparece até mesmo na mais
superficial das biografias coletivas dos matemáticos islâmicos. A maior parte deles realizou
atividade matemática”415.

Essa caracterização nos sugere também que a prática astrológico-astronômica era
positivamente valorizada no Islã medieval e que era a matemática que a ela estava
subordinada. Pensamos poder inferir dessa última afirmação que, naquele contexto,
também a prática do cálculo escrito, embora pudesse não ter estado completamente
subordinada e atrelada à prática astrológico-astronômica, estava a ela intimamente
conectada. Entretanto, a prática social do cálculo escrito naquele contexto, em algum
momento anterior ao século IX, parece ter adquirido uma certa autonomia a ponto de se
tornar objeto independente e exclusivo de consideração por parte de autores de livrostextos.
Para argumentarmos em favor desta última afirmação, podemos recorrer a essa outra
prática social, já institucionalizada no Islã medieval do século IX – a prática da redação de
livros-texto de aritmética – , a qual, segundo H yrup, constituía prática corrente:
“No período mais antigo, dois tipos independentes (de livros de aritmética) podem ser
descritos: o ‘tipo cálculo pelos dedos’ e o ‘tipo hindu’, os quais usavam, respectivamente
numerais verbais e numerais hindus. Os dois mais importantes livros de cálculo pelos dedos
são os de Ab ’l-Waf e o de al-Karaj . Os dois mais antigos livros hindus que conhecemos são
os de al-Khw rizm [...] e al-Uql dis . Dentre os trabalhos perdidos sobre esse assunto, e
escritos entre os desses dois últimos, pode ser mencionado o tratado de al-Kind em quatro
seções. Mais tarde, exemplos bem conhecidos são a explicação do sistema dos astrônomos de
K šy r ibn Labb n e a explicação para funcionários da contabilidade de al-Nasaw . Após a
metade do século XI, torna-se difícil distinguir duas tradições separadas. Enquanto que alNasaw , quando examinando, por volta de 1030 D.C., tratados mais antigos sobre o assunto,
ainda restringiria a investigação aos livros hindus, seu contemporâneo ibn T h r inaugurava
uma era em que as tradições eram combinadas, ele próprio escrevendo um trabalho que
apresentava ‘os elementos de aritmética da mão e os capítulos da aritmética do takht (ábaco de
areia)’ juntos com ‘os métodos das pessoas da aritmética’ (ao que parece, seu capítulo 6 sobre
aritmética teórica grega) e a ‘aritmética do z j’ (frações sexagesimais)416.

Como se pode notar, a profusão de uma diversidade de aritméticas de naturezas
distintas estava diretamente associada com a diversidade de comunidades de leitores414
415

H YRUP, 1994, pp. 318-139.
H YRUP, 1994, p. 116.

153

usuários com objetivos diversos, porque envolvidos em práticas sociais diferentes: prática
contábil-administrativa; prática astrológico-astronômica, na qual vigorava o uso de sistema
numérico sexagesimal; prática comercial, na qual vigorava o uso do cálculo pelos dedos,
etc. A existência de práticas institucionalizadas diversas para as quais alguns tipos de
aritméticas pareciam mais adaptados do que outros, torna mais compreensível o fato de que
certas práticas sociais, para cujo exercício cálculos de qualquer natureza se faziam
necessários, tivessem oferecido maior ou menor resistência à prática do cálculo por escrito
ao modo hindu naquele contexto.
Nesse sentido, é bastante esclarecedor o depoimento de As-Suli, provindo da primeira
metade do século X, e no qual este autor, embora exalte a prática do cálculo escrito indiano
devido à sua simplicidade, nos atesta que ela ainda enfrentava fortes resistências em
determinados contextos:
“Os escribas funcionários, contudo, evitam usar (o sistema indiano) porque ele requer
equipamento (como um ábaco de areia) e eles consideram que um sistema que não requer nada
além dos membros do corpo é mais seguro e mais conforme à dignidade de um líder”417.

Isso nos mostra, por um lado, como o hábito tradicional de se calcular pelos dedos –
uma prática já naturalizada e arraigada entre os árabes – resistia fortemente a ceder terreno
para uma outra que propunha como elemento mediador do cálculo algo mais que excedia
os recursos naturais do próprio corpo humano. Estamos vendo que os árabes, ao se
apropriarem do modo hindu de calcular por escrito, teriam também se apropriado de algo
mais, isto é, de um recurso material mediador para a realização dos cálculos por escrito,
qual seja, o ábaco de areia.
Através dos comentários presentes em manuscritos matemáticos árabes originais que
nos chegaram, podemos acusar a presença do ábaco de areia como recurso material
mediador em uso na prática do cálculo escrito. Um deles é a obra de al-Uql dis , a mais
antiga aritmética em árabe que nos está hoje disponível, escrita na cidade de Damasco, no
ano 341 do calendário muçulmano, data esta que, em nosso calendário, corresponderia ou
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ao ano 952 ou ao ano 953 depois de Cristo418. Nela, o autor assim se refere à prática do
cálculo escrito:
“Os calculadores devem utilizá-lo [o modo hindu de se calcular] porque ele é fácil e rápido e
necessita pouca precaução, pouco tempo para conseguir a resposta, mantendo apenas um
pouco ocupada a mente pelo trabalho que deve ser feito pelas mãos, de modo que se ele (isto é,
o calculador) falar, isso não afetará o seu trabalho; e se ele deixá-lo e ocupar-se com algo
mais, quando ele voltar a se dedicar ao trabalho, ele o encontrará tal qual o havia deixado e
poderá dar continuidade àquilo que deseja, evitando, portanto, o problema de ter que
memorizá-lo e de ter que manter a mente ocupada com ele”419.

Como se nota, ao se referir a um certo trabalho que estaria sendo realizado pelas
mãos, Al-Uql dis está se referindo explicitamente a um elemento mediador do cálculo
escrito. Além disso, põe também em destaque algumas das vantagens que a prática de
calcular ao modo hindu apresentaria para o calculador, quais sejam: o alívio da memória; a
possibilidade de interromper e de retomar os cálculos quando bem se desejar, sem que haja
perda do trabalho já realizado; a rapidez no processo de realização dos cálculos; a
facilidade de realização dos cálculos. Mas é na passagem seguinte que o elemento mediador
fica melhor caracterizado e, surpreendentemente, pela recusa de muitas pessoas em utilizálo:
“Se algumas pessoas não gostam dele (isto é, do modo de se calcular no estilo indiano) porque
ele exige o uso do takht, dizemos que ele (isto é, o modo de se calcular no estilo indiano) é uma
ciência e uma arte que necessita de uma ferramenta. O escriba, o artesão e o cavaleiro, cada
um deles necessita de algo com que trabalhar. Se o artesão não tem ou não pode ter (a
ferramenta) para com ela trabalhar, ele ficará incapacitado para realizar o trabalho de que
necessita. Tendo essa ferramenta (isto é, o takht), não haverá dificuldade, sofrimento ou um
alto custo [...]. Se outros não gostam dele (isto é, do modo de se calcular no estilo indiano)
devido ao pó que suja as mãos e machuca alguns dedos que apagam (a areia), dizemos que
podemos usar para isso um estilete curvo para escrever com sua ponta e apagar com o seu
verso. Se outros não gostam dele devido ao fato de algumas vezes ser difícil portar um takht ou
por ser feio ser visto com ele, uma vez que é feio vê-lo nas mãos do escriba que presta serviços
em seu divã nas feiras, dizemos que realizamos (isto é, os cálculos) sem que se faça necessário
um takht e, portanto, nós o tornamos dispensável para isso. É isso que as pessoas desse ofício
fazem, sem takht ou areia, mas sobre uma folha (de papel). Podemos também escondê-lo
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através de um recurso que mencionaremos, de modo que a pessoa que vê aquela que calcula
420

com ele não sabe que ele é Hind , mas pensa que ele é R m ”

.

Fica claro, nessa esclarecedora passagem de Al-Uql dis , que o elemento mediador na
realização dos cálculos a que ele se refere é o takht. Como nos esclarece Saidan421, a
palavra persa takht significa tábua, prancha ou madeira, e o modo como Al-Uql dis a
utiliza, isto é, como prancha de cálculo, é concordante com o dispositivo descrito pelo
historiador da matemática David Smith, em seu History of Mathematics, e por ele
denominado ábaco de areia.
Assim, de acordo com Saidan, tornar-se-ia legítimo afirmar que “os árabes usaram o
ábaco de areia e o chamaram de ‘takht’, e que ele entrou no Islã com a aritmética hindu, e
que tentativas foram feitas para se modificar essa aritmética por volta da metade do
décimo século depois de Cristo”422.
Mas, na passagem citada, há um outro aspecto a se notar: trata-se do valor atribuído
à forma simbólico-cultural mediadora – isto é, ao ábaco de areia – no processo de
realização de cálculos por parte do apropriador desse objeto cultural, bem como do valor
atribuído pelo apropriador à própria forma simbólico-cultural particular em vias de
apropriação – isto é, o modo hindu de se calcular por escrito –, formas estas que estão
sendo postas em circulação em um ambiente geopolítico distinto daquele do qual elas
procedem.
Como se pode observar, nesse processo de apropriação parece ter ocorrido
inicialmente uma dupla resistência, isto é, uma resistência de natureza preconceituosa em
relação à forma simbólico-cultural mediadora – o ábaco de areia – e uma resistência
igualmente preconceituosa em relação à forma simbólico-cultural principal – o modo hindu
de se calcular por escrito.
Particularmente em relação à resistência ao ábaco de areia, poderíamos inferir, pela
passagem acima, que ela não teria sido uma resistência homogênea, isto é, compartilhada
por todos, uma vez que em meio aos diferentes grupos sociais referidos por Al-Uql dis , e
que alegam não gostarem do ábaco por razões diversas, nota-se também que, para os
420
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escribas, que parecem ser pessoas mal vistas – “uma vez que é feio vê-lo nas mãos do
escriba que presta serviços em seu divã ou nas feiras”423– o ábaco de areia havia sido
incorporado sem qualquer resistência, constituindo mesmo um instrumento de trabalho, ou
melhor, uma forma de se ganhar a vida. Em uma outra passagem da Introdução de sua
Aritmética, Al-Uql dis nos fornece mais esclarecimentos acerca das razões pelas quais,
pelo menos no contexto da cidade de Damasco, os escribas de rua eram pessoas mal vistas:
“Muitos homens odeiam mostrar o ‘takht’ em suas mãos quando ele necessita usar esta arte de
cálculo (por medo de) ser mal interpretado por aqueles a quem atende ou por aqueles que o
vêem em suas mãos. Não é decente para ele porque ele [o takht] é visto nas mãos dos mal
comportados que ganham a sua vida, nas ruas, pela astrologia. Além disso, o calculador que o
utiliza acha difícil manter (em mente) aquilo que ele calcula, uma vez que ele freqüentemente
necessita repetí-lo. E também, ele [o takht] está exposto ao vento que sopra e que apaga as
figuras dos números, bem como suja as suas mãos e ele próprio”424.

Como se nota, a valorização negativa do ábaco de areia decorre de uma valorização
negativa das pessoas pertencentes a um certo grupo social – o dos astrólogos. Mas se o
preconceito em relação à prática social da astrologia pode ser visto como uma resignificação

exclusivamente

árabe

de

uma

forma

simbólico-cultural

mediadora

exclusivamente indiana, seria natural esperar-se que, por extensão, tal preconceito também
se transmitisse para a forma simbólico-cultural primária, isto é, para a prática do cálculo
escrito ao modo hindu. Essa transmissão de valores negativos do ábaco de areia para a
prática do cálculo escrito ao modo hindu – transmissão esta que constitui o segundo
preconceito - já foi observada na penúltima citação que fizemos da aritmética de AlUql dis , particularmente no trecho que novamente transcrevemos abaixo:
“Se outros não gostam dele devido [...] dizemos que realizamos [os cálculos] sem que se faça
necessário um ‘takht’ e, portanto, nós o tornamos dispensável para isso. É isso que as pessoas
desse ofício fazem, sem ‘takht’ ou areia, mas sobre uma folha (de papel). Podemos também
escondê-lo através de um recurso que mencionaremos, de modo que a pessoa que vê aquela
que calcula com ele não sabe que ele é Hind , mas pensa que ele é ‘R m ’”425.

Este segundo preconceito fica bem caracterizado através do esforço feito por AlUql dis para convencer seus leitores de que seria possível que ele se apropriasse da prática
hindu do cálculo escrito desconectando-a de sua origem hindu, isto é, sem que os outros
percebessem que ela era de origem hindu. Dessa forma, o modo de se realizar os cálculos
423
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por escrito não seria visto como hindu, isto é, como Hind , mas sim, como R m , que é o
adjetivo da palavra R m, que era o nome dado pelos muçulmanos medievais aos
bizantinos426.
Mas o esforço feito por Al-Uql dis para eliminar as resistências de seus leitores em
relação à prática hindu do cálculo por escrito não é meramente retórica. De fato, não
bastava, para isso, fazer com que o Hind

parecesse R m ; seria preciso também re-

significar essa própria prática, isto é, substituir o estilo de calcular nela prevalecente por um
outro, através da substituição da forma simbólico-cultural mediadora desvalorizada – o
ábaco de areia – por outros elementos mediadores que fossem valorizados no contexto
geopolítico e cultural do mundo islâmico, mesmo que tais elementos – a pena, a tinta e o
papel – tivessem que ser ‘importados’ de um outro contexto geopolítico, qual seja, o
bizantino. A aritmética de Ab al-Waf – escrita no século X - constitui um outro exemplo
de que esse esforço de apropriação criadora da prática do cálculo escrito no mundo
muçulmano teria continuidade:
“Em sua aritmética, Ab al-Waf fornece um esquema para a multiplicação e outro para a
divisão. Em ambos, ele parte dos esquemas hindus, modificados de um modo por ele descrito
como não necessitando de takht, areia, estilete e de apagar com a mão”427.

Esse esforço dos autores de aritméticas árabes nos mostram que o principal foco de
resistência que teria se manifestado no processo de apropriação da prática hindu do cálculo
por escrito teria sido mesmo o preconceito pelo ábaco de areia. Esse preconceito,
entretanto, parece não ter se restringido ao fato desse elemento mediador estar associado à
imagem negativa que certos grupos sociais construíram do escriba-de-rua-astrólogo no
mundo islâmico. Talvez, menos por ser astrólogo e mais por ser de rua, isto é, por ter que
vender o seu trabalho nas feiras e mercados, o status social desse escriba ‘incompetente’ e
‘mal comportado’ não podia ser comparado com o de uma outra categoria de escribas que,
talvez por ocuparem postos na administração direta, gozavam de mais privilégios.
Retomemos a afirmação de que os escribas funcionários consideravam “que um
sistema que não requer nada além dos membros do corpo” era “mais seguro e mais
conforme à dignidade de um líder”. É interessante notar como a rejeição da forma
426
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simbólico-cultural mediadora – estrangeira, excedente e, portanto, aparentemente supérflua
- é feita com base em argumentos respectivamente técnico-pragmático e ético-moralizante,
uma vez que o ábaco de areia atentaria contra a segurança dos cálculos e a dignidade de
um líder. Por outro lado, devemos notar também a diferença de atitudes em relação à
prática social do cálculo escrito que, no mundo islâmico, parece ter chegado a vigorar no
interior de uma mesma categoria profissional: o escriba-astrólogo-de-rua – valorizando
positivamente – e o escriba-funcionário – desvalorizando completamente – uma mesma
forma simbólico-cultural, qual seja, o sistema indiano. Desse modo, a existência do escribaastrólogo-de-rua e do escriba-funcionário da corte, menos do que nos acenar para uma
suposta valorização desigual da prática astrológico-astronômica em diferentes contextos,
nos sugere a existência de um estatuto social diferenciado da profissão de escriba.
E dado que, pelo menos inicialmente, utilizar o elemento mediador ‘dedos das mãos’
para a realização de cálculos era visto como mais nobre do que utilizar o ábaco de areia,
surge naturalmente a questão acerca do modo como uma possível ‘luta’ entre essas duas
formas simbólico-culturais mediadoras teria sido travada naquele contexto.
Como atestam as passagens anteriormente citadas da aritmética de Al-Uql dis , uma
das alternativas superadoras desse conflito que este autor propõe a seus leitores é a de
ocultar a origem hindu desse estilo de cálculo “substituindo os nove numerais hinduarábicos pelas nove primeiras letras do alfabeto grego. Sua modificação do processo
indiano a fim tornar-se adaptado ao papel e tinta , evitando apagar, depende amplamente
de se indicar os dígitos a serem preservados por letras ‘jummal’ do alfabeto árabe, ao
passo que os dígitos que devem ser apagados aparecem escritos com numerais hinduarábicos”428.
Essa recomendação superadora do conflito põe em evidência o fato de que o ábaco de
areia hindu de que fala Al-Uql dis não era, a rigor, nada parecido com os ábacos grego ou
romano de colunas e marcadores móveis, e nem, provavelmente, era utilizado da mesma
forma que estes. De fato, segundo Ifrah, uma prática corrente para a realização do cálculo
era a fazê-lo na areia, e consistia em escrever os algarismos na superfície do solo, apagando
os resultados intermediários:
“Várias e boas razões permitem-nos afirmar que, há muito, os calculadores arábicomuçulmanos do Oriente e do Ocidente efetuaram suas operações aritméticas desenhando os
428
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nove algarismos de origem indiana sobre a areia e a terra, com o auxílio de uma ponta, um
bastonete, ou mesmo de um dedo: é o que se chamou o ‘hisâb al ghubâr’ (cálculo com a
poeira) ou ‘hisãb at turâb ‘(cálculo com a areia)”429.

Ou ainda, realizá-lo na poeira espalhada na superfície plana de uma prancheta de
cálculo:
“Estes [calculadores] não operavam apenas no solo; utilizavam também diversos outros
dispositivos. O objeto que parece predominar entre eles é a prancheta de cálculo [...] Esse
objeto consistia numa prancheta de madeira ou de qualquer outra matéria na qual se tinha o
hábito de espalhar areia ou poeira fina para traçar nela os nove algarismos indianos e efetuar
operações aritméticas, segundo técnicas secretas”430.

Embora Ifrah não chegue a fornecer mais detalhes acerca de a que, provavelmente,
tais técnicas secretas poderiam se referir, o comentário seguinte nos sugere que os
possíveis desenhos feitos na areia fossem nada mais do que uma mera reprodução ou
transposição do ábaco grego ou romano na areia, sendo os marcadores físicos substituídos
pelos algarismos hindus:
“[...] várias linhas paralelas, delimitando colunas sucessivas que correspondiam às ordens de
unidades consecutivas do sistema decimal, e depois desenhavam as nove ‘figuras’ significativas
no interior de cada uma delas”431.

Pensamos, entretanto, que essa provável forma de utilização do ábaco de areia para a
realização de cálculos por escrito entre os hindus e árabes anularia completamente a própria
originalidade e eficácia operatória tanto do sistema numérico quanto da própria prática de
cálculo por escrito hindus. Além disso, uma tal forma de utilização do ábaco de areia não
explicaria a conexão entre ele e os originais algoritmos espaciais numéricos produzidos
pelos hindus para a realização de cálculos por escrito. O seguinte comentário esclarecedor
de Saidan, a esse respeito, parece atestar esse nosso ponto de vista:
“De acordo com o seu artigo ‘Os árabes conheciam o ábaco?’ Gandz pensava que os árabes
conheciam apenas o ábaco de colunas. Essa conjectura deve ser agora abandonada. Mais
adiante em seu texto, Al-Uql dis sugere algumas fichas móveis para auxiliar a pôr de lado o
ábaco de areia. Isso pode indicar que a idéia do ábaco de colunas estava ‘no ar’ por volta do
século X, mas nós não encontramos qualquer vestígio dele nos textos arábicos orientais. Ibn alBann (c. 1321), um muçulmano ocidental, o utiliza. Não percebendo que o ábaco era a
ferramenta de cálculos hindu-arábicos, alguns historiadores interpretaram incorretamente
certos esquemas aritméticos presentes em textos árabes. No estudo realizado por Sarton acerca
da história da idéia de fração decimal, ele se refere aos ‘abacistas’ e aos ‘algoristas’. Ele
assume que os abacistas evitavam a aritmética hindu e que os algoristas, como, por exemplo,
429
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al-Khowarizmi, aderiram a ela. Assim, ele acha que esses dois nomes foram usados de forma
livre, uma vez que a aritmética hindu de Leonardo era chamada Líber abaci enquanto que a de
Beldonandi, que contém uma denúncia ousada do modelo hindu, era chamada Algorismus.
Sarton conclui que ‘as mentes estavam ainda confusas em relação ao ponto principal’.
Podemos agora afirmar que as mentes não estavam confusas, mas bem informadas; os
abacistas eram aqueles que usavam tipo hindu de aritmética, enquanto que os algoristas
evitavam-no”432.

Esse comentário de Saidan constitui um forte argumento para o fato de que tanto os
hindus quanto os árabes orientais em processo inicial de apropriação da prática hindu de
cálculos por escrito utilizaram o ábaco de areia, não como uma mera transposição do ábaco
de colunas, mas como um simples instrumento mediador – no sentido de um mero suporte
material - para a realização de cálculos por escrito mediante o recurso exclusivo a esquemas
numéricos espaciais orientados por “técnicas secretas” que todos nós, hoje, conhecemos.
Portanto, o que de fato importava e se mostrava verdadeiramente relevante nesse processo
de produção e apropriação de um estilo de cálculo por escrito era, não a originalidade do
instrumento mediador, mas a originalidade das “técnicas secretas”. E foi por essa razão que
elas, apesar de inicialmente secretas, logo se tornaram públicas e espalharam-se por todo o
mundo, enquanto que o instrumento mediador, aos poucos, tornou-se supérfluo e obsoleto.
E foi por essa razão também que as resistências ao modo hindu de realização de cálculos
por escrito incidiu bem mais sobre o instrumento mediador e não sobre as “técnicas
secretas”.
Porém, particularmente no contexto islâmico, dada a forte resistência com que teria
sido recebido o ábaco de areia, a prática do cálculo escrito no estilo hindu tendeu, por
algum tempo, a justapor-se a um outro estilo de prática de cálculo – qual seja, aquela que se
realiza com os dedos das mãos – já bastante enraizado nesse contexto.
Voltando à obra de al-Khowarizmi, acreditamos importar para os propósitos que
temos em vista, apresentar uma breve análise de uma das versões da obra de alKhowarizmi, a versão considerada mais antiga: o manuscrito que se encontra na University
Library of Cambridge, Dixit Algorizmi... (D.A.), ao qual nos referiremos aqui, como
também o faz Allard, pelas iniciais do seu título em latim: D.A. Essa obra está em
pergaminho e não está completa433.
A obra inicia fazendo uma invocação religiosa:
432
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“Al-Khowarizmi disse: rendo a Deus, nosso guia e nosso protetor, das justas homenagens que
lhe rendemos são devidas e derramadas a sua glória em fazer crescer. Rezemos para que ele
nos guie sobre o trilho da retidão, que nos conduza sobre a estrada da verdade e que nos
ajude, do alto de todo o seu poder, nisto que nos decidimos expor e revelar a propósito do
número segundo os indianos exprimiram por 9 símbolos (graças a esses, vamos expor todos os
números), pela razão da agilidade e da brevidade, isto é, para que esta obra seja declarada
mais rápida em relação àquela que procura a aritmética, isto é, um número tanto quanto
grande como pequeno e tudo o que resulta da multiplicação, da divisão, da junção, da
destruição e assim sucessivamente”434.

Observamos no trecho anterior uma referência à origem hindu da referida numeração,
o que é uma constante nos trechos iniciais e no decorrer da obra:
“Al-Khowarizmi disse: eu tinha visto os indianos utilizarem 9 símbolos para todos os seus
números graças a uma disposição que lhes é própria e segundo a qual eles são colocados, e eu
gostaria, então, de revelar o propósito da obra que os utiliza qualquer coisa que fosse mais
breve para estes que aprendem, se Deus quiser. Desde então, os indianos tiveram esta vontade
e que seus esforços nestes 9 símbolos tem constituído a matéria que me foi aberta, Deus me
conduziu até lá. Se eles têm feito isto por uma razão que aquela que já expus, a mesma questão
poderia ser resolvida com segurança e sem a menor ambigüidade para o que já expus, e se
começará com ligeireza àqueles que observam e que aprendem”435.

Al-Khowarizmi expõe, a seguir, longamente e em detalhes, o modo como são
representados os números nesta numeração indiana.
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“Eles têm feito, então, 9 símbolos cujas representações são as seguintes: 987654321”436.
“E eu tenho visto os indianos operarem a partir destas posições. Dentre elas, a primeira
posição é a da unidade, onde está o dobro e o triplo tudo o que está entre um e 9, a segunda
posição é a das dezenas, onde está o dobro ou o triplo, tudo o que está o dobro ou o triplo tudo
que está entre 10 e 90, a terceira posição aquela das centenas, onde está o dobro e o triplo
tudo o que está de 100 até 900. A quarta posição é a das milhares, onde está o dobro e o triplo
tudo o que está entre 1000 e 9000 [...] E o começo das posições será à direita daquela que
escreve, e esta será a primeira, colocada a mesma nas unidades. Mas conforme coloca-se 10
no lugar de um e eles alcançam a segunda posição e que sua representação é a representação
de um, uma representação de dezenas para elas necessário pois ela era semelhante a
representação de um, para que sabe-se por ela que trata-se de 10. Eles então colocam diante
daquela uma posição e colocam nela um pequeno círculo com o símbolo 0, para saber por ali
que a posição das unidades está vazia, que não havia nela nada de um número senão este
pequeno círculo o qual nós vamos dizer que ele o ocupa, e para mostrar o número que se
encontra na posição seguinte era uma dezena e que esta estava lá na segunda posição que é a
posição das dezenas”437.

Após isso, inicia-se a exposição e explicação da maneira de se calcular ao modo
hindu. Uma parte do manuscrito está mutilada; por isso, não sabemos como ocorrem
algumas explicações e/ou procedimentos para a realização das operações, como é o caso,
por exemplo, do trecho referente ao procedimento de ‘transporte’ de unidades de uma
ordem à outra, na operação de adição ou ‘recurso’ na subtração. O estilo de exposição das
operações é: primeiro explica-se detalhadamente o modo de se proceder, sem recorrer a um
exemplo numérico; depois, utiliza-se de um exemplo numérico e a disposição numéricoespacial é apresentada no início e ao final. Os passos intermediários não são expostos
graficamente, apenas textualmente. Não há problemas ou exemplos usando situações
diárias, ou envolvendo atividades comerciais (pelo que pudemos perceber, o mesmo ocorre
nas outras três versões apresentadas por Allard). Após a operação da multiplicação,
encontramos o que se chama comumente de prova dos nove, a qual não é denominada desta
forma:
“Quando você quiser saber se você encontrou ou se você se enganou em uma multiplicação por
dois ou em uma multiplicação, pegue o número que quiser dobrar e divida-o por 9 e por 9, e o
que resta inferior à 9, dobre-o. Se você obtiver 9, rejeite-o e guarde o que resta. Após isto,
dobre seu número, quer dizer o número que você quer dobrar, e divida-o por 9 e por 9, e se o
que resta for igual ao que restou primeiro após ter dobrado, você acabou, senão se
enganou”438.
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O transporte – o ‘vai-um’ – dos algarismos dos números no ato da adição é explicado
da seguinte forma:
“E se você quiser juntar um desses números ao outro, isto é, adicionar um ao outro, você
deverá juntar cada posição à posição da mesma espécie que se encontra acima dele, isto é, as
unidades às unidades e as dezenas às dezenas. Quando se completar dez em qualquer posição,
isto é, na posição das unidades ou na das dezenas ou em uma outra qualquer, você deverá
colocar o um em seu lugar e elevá-lo à posição superior. Isto é, se você completar dez na
primeira posição, que é a posição das unidades, você deverá torná-lo um e elevá-lo à posição
das dezenas, e lá ele significará dez. Mas, se restar qualquer coisa do número que for inferior à
10 [em latim grafado ‘X’] ou se o número, ele mesmo, for inferior à 10 [em latim grafado ‘X’],
você deverá devolvê-lo à mesma posição. E se não restar nada, você deverá colocar um zero
para a posição não ficar vazia, pois existe nela um zero que a ocupa, receando que, quando ela
estiver vazia, as posições se reduzam e você acabe acreditando que a segunda é a primeira, e
que, assim, você acabe encontrando como resultado o número errado. Você deverá fazer assim
para todas as posições. Da mesma maneira, quando completam dez na segunda posição, você
deverá torná-lo um e elevá-lo à terceira posição, e ali ele significará cem, e o que restar abaixo
de 10 permanecerá ali. E se não restar nada, você deverá colocar ali um zero, como você fez
mais acima. Você deverá fazer assim para as outras posições, caso haja mais”439.

Quando, no decorrer do texto, há uma explicação com referência a um número, este
vem, ora grafado em numerais romanos (como assinalamos na passagem anteriormente
citada), ora grafado com numerais hindu-arábicos. Porém, todos os exemplos de ‘contas
armadas’ em destaque estão em numerais hindu-arábicos. Observa-se ainda que para a
operação de adição (e para a subtração também), Al-Khowarizmi instrui a realizá-la
começando sempre pela esquerda, ou seja, pela ordem superior:
“Na adição e na subtração, começa-se sempre pela posição superior, depois pela que a sucede,
porque seu trabalho será mais útil e mais rápido, se Deus quiser”440.

Ele fornece também a instrução para se dispor os algarismos dos números a serem
adicionados em determinadas posições:
“Quando você quiser adicionar um número de outro ou subtrair um número de outro, coloque
os dois números em dois lugares, isto é, um embaixo do outro, e a posição das unidades sob a
posição das unidades e a posição das dezenas sob a posição das dezenas”441.

O procedimento utilizado na realização da subtração está em parte mutilado; porém,
há um trecho em que podemos deduzir que o procedimento é o denominado pelas
professoras participantes de nossa pesquisa de ‘empresta-um’:
“Se você quiser subtrair um número de outro, isto é, de um outro número, subtraia cada
posição da outra do mesmo que está acima dela, como foi dito mais acima. Se na posição
439
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superior não há número suficientemente grande para que você tire na subtração o número da
posição inferior, isto é, se há ali qualquer coisa menor ou que não há nada, você tomará um da
segunda posição mais elevada que a posição superior e você fará dez, e você subtrairá o que
deve, e você devolverá o que resta na mesma posição superior. Se não resta nada, você
colocará ali um zero como mais acima”442.

Apesar do trecho referente à adição e à subtração estar mutilado, acreditamos que nos
procedimentos recomendados, o autor utiliza o recurso de ir apagando os resultados obtidos
em cada ordem, pois é assim que ocorre na realização da multiplicação e da divisão.
O procedimento utilizado na realização da multiplicação é o que consiste em se ir
apagando os resultados intermediários à medida em que se vai reescrevendo e deslocando o
multiplicador nas posições da esquerda para a direita; o material de suporte é uma tábua
(de areia?):
“Quando quiser multiplicar um número por outro, coloque um deles, segundo a quantidade de
seus lugares, sobre uma tábua ou sobre um outro material qualquer que quiser. [...]
E sua representação é a seguinte:

Comece pela última posição superior e multiplique-a pela última posição do número inferior
que está sob o primeiro, e o que resultar da multiplicação, você deverá escrever no alto. [...]
Quando você tiver acabado isso, você deslocará o número inferior em uma posição á direita e
a primeira posição do número inferior ficará sob a posição que está à direita do número que
você tinha multiplicado. Você colocará em seguida as outras posições conforme sua seqüência
[...] E quando a multiplicação chegar à primeira posição do número inferior, deveremos
apagar o que ali se encontra, na posição que se encontra acima dela, e deveremos escrever, em
seu lugar, o que resultar da multiplicação [...] E tal é a representação do número que é
resultado da multiplicação de dois mil e trezentos e vinte e seis por duzentos e quatorze, que é
quatrocentos e noventa e sete mil e setecentos e sessenta e quatro”443.

Encerramos este capítulo com o procedimento da divisão. O procedimento utilizado
na divisão é o mesmo exposto na aritmética de Gaspar Nicolas; porém, o divisor vai sendo
apagado cada vez que é deslocado, o que se deduz da forma final apresentada da divisão de
46468 por 324, sendo 136 partes de 324 que resultaram desta divisão:
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Capítulo 4
Uma problematização do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito
na escola: um estudo de caso

Introdução
Neste capítulo, temos como propósito problematizar o processo de transmissão
escolar da prática social do cálculo escrito envolvendo quantidades inteiras, com base no
diálogo entre o modo como constituímos tal prática na história e o modo como ela se
manifesta no discurso de um grupo de professoras que aceitaram participar como sujeitos
desta investigação.
Nessa problematização, procuramos dar um destaque especial aos saberes históricos
relativos a essa prática tornados obsoletos, bem como ao modo prevalecente de se calcular
por escrito na escola. Tal destaque se justifica quando temos presente as finalidades que
orientaram as sessões interativas de investigação1 realizadas com as professoras, quais
sejam, a tentativa de identificar valores que estariam sustentando a naturalização do
processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na instituição escolar.
4.1. As sessões interativas de investigação
Em novembro de 2001, realizamos a primeira sessão interativa de investigação. A
diretora Márcia se mostrou interessada em participar das sessões. Não vimos problemas em
relação à aceitação de sua participação; entretanto, estabelecemos o acordo de que tal
participação consistiria no auxílio da condução e registro das sessões.
Em 2002 e 2003, ocorreram deslocamentos das professoras na rede escolar e nas
séries em que trabalhavam (não necessariamente porque elas assim o quisessem, mas, em
alguns casos, por causa do sistema de pontuação naquele momento em vigor, na rede
municipal escolar de Hortolândia, no processo de remoção dos professores para outras
escolas). Mesmo assim, o grupo de professoras se manteve. Em janeiro de 2002, a diretora
Márcia foi transferida, à sua revelia, para uma outra escola, e as professoras, que
trabalhavam diretamente com ela, ficaram bastante abaladas. A nova diretora da escola
1
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tinha um modo de proceder diferente do de Márcia, mas as professoras nos confirmaram
que, independentemente do apoio da nova diretora, continuariam participando da pesquisa,
não só porque haviam assumido um compromisso conosco mas, principalmente, porque
estavam bastante interessadas em continuar.
No final de fevereiro de 2002, retomamos as sessões interativas de investigação.
Sentimos que seria necessário deixar algum tempo, antes dessa retomada, para elas fazerem
os comentários que julgassem necessários. Percebemos que elas estavam temerosas em
relação ao futuro e às perspectivas de diálogo naquela escola. Durante a primeira sessão
interativa, algumas vezes, elas tocaram nesse assunto indiretamente. Este fato nos fez
refletir acerca de tudo o que poderia estar envolvido numa pesquisa e de que não damos
conta de relatar: os medos, os temores, as incertezas, as desesperanças, as preocupações...
As professoras participavam de forma responsável e sincera e, por muitas vezes, nos
surpreenderam, ora por suas reflexões inusitadas, ora por suas franquezas, ora por suas
disponibilidades para o debate.
Realizamos seis sessões interativas de investigação, sendo que, na primeira,
discutimos os algoritmos da adição; nas outras duas que lhe seguiram, discutimos os
algoritmos da subtração; na quarta, os da multiplicação; na quinta, os da divisão e,
finalmente, na sexta sessão, apresentamos a elas alguns outros aspectos da história da
constituição da prática social do cálculo escrito. Os algoritmos utilizados nessas sessões
aparecem no capítulo 3 deste trabalho.
Durante as sessões interativas de investigação, as professoras tomaram conhecimento
de procedimentos obsoletos de cálculo escrito por nós selecionados anteriormente. A
seleção dos algoritmos se orientou por critérios tais como:
1) o de sugerirem uma seqüência operatória diferenciada em relação aos
algoritmos usuais no contexto escolar brasileiro (por exemplo: da esquerda
para a direita, de baixo para cima);
2) o de apresentarem uma disposição espacial dos números envolvidos na
operação diferente daquelas presentes nos algoritmos usuais no contexto
escolar brasileiro;
3) o de não exigirem um esforço exagerado para serem decodificados.
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Nas sessões, procuramos, juntamente com as professoras, analisar algumas das
formas historicamente constituídas para a realização de cálculos por escrito e as formas
atualmente prevalecentes no contexto escolar brasileiro para se atingir esse mesmo
objetivo. A nossa intenção era a de estabelecer um ‘diálogo’ entre essas práticas. Durante
essas sessões, procuramos também estimular discussões acerca das possíveis vantagens e
desvantagens pedagógicas dos algoritmos obsoletos em relação àqueles em uso no contexto
escolar brasileiro, das razões pelas quais elas, professoras, eventualmente os pudessem
adotar ou descartar em suas práticas pedagógicas, das razões pelas quais os algoritmos
preteridos teriam sido, provavelmente, valorizados por nossos antepassados, e/ou em outros
contextos, e das razões pelas quais eles teriam deixado de ser valorizados no contexto
escolar brasileiro da atualidade.
A elaboração de roteiro para essas sessões baseou-se na análise cruzada dos
documentos constituídos ao longo dos momentos anteriores. O roteiro inicial para a
condução das sessões foi o que se segue:
1. Iniciar a sessão recuperando com as professoras o propósito da pesquisa2. Comentar a
respeito das entrevistas individuais dizendo o quanto foram satisfatórias e contribuíram
para se atingir os propósitos pretendidos;
2. Apresentar as instruções relativas ao cálculo escrito que havíamos destacado das
entrevistas individuais;
3. Fazer com que as professoras percebessem, a partir do conhecimento da existência de
algoritmos obsoletos (selecionados para serem apresentados e discutidos na sessão
interativa), modos diferentes de se realizar, por escrito, cálculos envolvendo
quantidades inteiras. Explicar como nossos antepassados procediam na realização dos
algoritmos apresentados;
4. Realizar, com as professoras, um ou dois exemplos utilizando os procedimentos em
questão;
5. Certificar-se da compreensão dos procedimentos presentes nos algoritmos apresentados;
6. Verificar se elas percebiam que são matematicamente corretos os procedimentos
presentes nos algoritmos obsoletos apresentados, e que eles eram diferentes das
2
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posteriormente, classificá-las como professoras que adotam uma postura ‘tradicional’ ou ‘construtivista’.
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instruções que elas disseram fornecer a seus alunos quando ensinam o cálculo escrito
relativo às quatro operações aritméticas;
7. Verificar se as professoras conseguiriam perceber que os algoritmos são procedimentos
resultantes de escolhas;
8. Perguntar se elas passariam a utilizar as formas alternativas obsoletas apresentadas para
se ensinar o cálculo escrito em discussão na sessão. Se a resposta fosse sim, verificar as
razões que apresentavam para a mudança na maneira de proceder. Se a resposta fosse
não, verificar que tipo de argumentos as professoras utilizavam para justificar a escolha
de determinado procedimento;
9. Verificar também se elas, tendo conhecimento de outras possibilidades de se ensinar os
algoritmos, continuavam ou não a optar pelos usualmente utilizados no contexto
escolar;
10. Examinar com elas o que é considerado importante e valorizado no momento do ensino
de um procedimento de cálculo por escrito.
4.2. Considerações sobre o texto da problematização
O texto da sessão seguinte, no qual realizamos a problematização da prática social do
cálculo escrito com base no diálogo entre o modo como constituímos tal prática na história
e o modo como ela se manifesta no discurso das professoras participantes da pesquisa, é, na
verdade, o que, na falta de uma melhor expressão, iremos aqui denominar transcriação
reflexiva das falas ocorridas durante as sessões interativas de investigação.
Segundo o dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, transcriação significa
“tradução, em sentido lato, de algo em que se põe tal criatividade que, alegadamente, o
resultado vale como se fosse um original”. A introdução do qualificativo reflexiva com o
qual adjetivamos o termo transcriação se deve ao fato de que o texto da problematização
não constitui apenas uma tradução criativa de alguns momentos das sessões interativas de
investigação, mas contém também reflexões, comentários e considerações analíticas
inseridas a posteriori, isto é, após o exame crítico do ocorrido nas sessões com base na
questão central de nossa pesquisa.
Optamos, antes de mais nada, por realizar uma tal transcriação reflexiva devido ao
tom bastante coloquial, informal e natural das conversas transcorridas durante as sessões.
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Muitas vezes, utilizamos (tanto nós quanto as professoras) ‘formas de falar’ e expressões
que, na oralidade, cumpriam funções específicas e adquiriam significação e inteligibilidade
imediatas mas que, se fossem diretamente textualizadas perderiam essas qualidades, além
de poderem também estigmatizar os falantes. Ainda que, em muitos trabalhos, uma
textualização ‘fiel’ possa cumprir um papel significativo e fundamental, pensamos que isso
não se aplica ao nosso, no qual o que está centralmente em jogo é a natureza e o conteúdo
do próprio assunto discutido.
Além disso, as professoras que colaboraram na pesquisa não podem ser vistas
exclusivamente como sujeitos falantes, e nem mesmo como sujeitos exclusivamente
semióticos – isto é, produtores de signos em geral e que, além de falarem, fazem gestos,
trocam olhares sugestivos, sugerem significações inteligíveis através de expressões não
verbais e maneirismos indefiníveis, revelando, por vezes, uma cumplicidade entre uma fala
e outra, entrecortando falas, o que seria intraduzível fielmente através de uma pura e
textualização das falas.
Devemos ter presente ainda que a nossa intenção não era a de verificar, passo a passo,
e ‘behavioristicamente’, o modo como as professoras ‘reagiam’ ou ‘respondiam’ a cada
uma de nossas intervenções encaradas como ‘estímulos’. E nem de analisarmos os seus
discursos em termos do que, supostamente, lhes estaria pedagogicamente faltando e/ou em
termos de carências na formação profissional e docente das mesmas.
Na transcriação reflexiva procuramos retirar todas as explicações que, no decorrer das
sessões interativas, fomos fornecendo às professoras acerca do funcionamento de cada
procedimento. Achamos desnecessário mantê-las em virtude das mesmas já terem sido
explicitadas no capítulo 3.
Após a realização das sessões, acompanhou-nos o sentimento de que, por vezes, não
havíamos intervindo de modo adequado na condução da discussão, perdendo oportunidades
raras de se explorar alguns aspectos que julgávamos relevantes para a nossa pesquisa. Por
vezes, também, saíamos com a sensação de que não havíamos ouvido suficientemente as
professoras, ora preocupada com a condução do processo, ora com outra questão que não a
do assunto em discussão naquele momento. Às vezes, ‘esquecíamos’ nosso papel de
pesquisadora, confundindo-o com o de professora.
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Devido a essas e a outras razões que deixamos de acusar aqui, optamos por constituir
o texto da problematização apresentando as falas na seqüência temporal em que ocorreram,
destacando trechos das falas das professoras (que se acham destacados em negrito nesse
texto) e inserindo comentários analíticos pessoais (que se acham destacados em itálico
nesse texto) que consideramos relevantes para a consideração de nossa questão central de
investigação.
4.3. Problematização do processo de transmissão da prática social do cálculo
escrito na instituição escolar
E: Vocês me contaram que na realização da adição, instruem seus alunos a começarem
pelas unidades. Vou mostrar para vocês um modo de proceder que já foi utilizado pelos
nossos antepassados e que iniciava pela esquerda:

[As professoras observavam a realização do procedimento em questão].
A: No caso ali, o 3 [apontando para o algarismo 3 na posição das dezenas], quando somado
com o 1, deu 4. Esse ‘vai-um’ do onze eles não colocavam em lugar nenhum, quer dizer,
não escreviam em lugar nenhum, apenas apagavam e colocavam outro número?
E: Isso!
A: Não colocavam em lugar nenhum...
E: Eles não costumavam escrever esse um...
A: Mas, no nosso modo de operar, o vai-um para o aluno fica mais visível, suponho...
A professora chama a atenção para a falta de registro do ‘vai-um’ e para a
questão da necessária visibilidade deste registro no momento do ensino, quer
dizer, anuncia um aspecto por ela considerado necessário e relevante (mas que
será enfatizado por todas posteriormente) para o ensino. É interessante
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registrar que durante a seleção e estudo que fizemos dos algoritmos, em
nenhum momento havia prestado atenção na falta do registro do vai-um.
E: E o que vocês acham desse procedimento?
C: Eu acho que mudarmos no meio do caminho seria muito difícil, porque todo mundo
que ensina, ensina começando pela direita e indo para a esquerda. Todo mundo ensina
assim. Se eu chegar na escola e ensinar a conta desse jeito [começando pela esquerda]
eles vão falar: “- Ela está ficando louca!!! Então, quando você começou a conta do outro
lado, eu fiquei pensando: eu acho que a maneira de ensinarmos é praticamente a maneira
que aprendemos. Nós aprendemos desse jeito e continuamos ensinando desse jeito. E os
nossos alunos, se forem professores, vão ensinar desse jeito, da unidade para a dezena.
Ontem, eu dei uma provinha para os meus alunos, só com operações, e eu falei: “- Não
esqueçam: unidade embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas e sempre comecem
pelas unidades!”
A professora parece apresentar um condicionamento que poderia estar na base
da definição da escolha ou da seleção, no contexto escolar, de um determinado
algoritmo. Menos do que um argumento de natureza propriamente pedagógica,
tal condicionamento parece identificar-se com a pressão social advinda de
uma

tradição

metodológica

que

imporia

determinadas

formas

de

comportamento em vez de outras. Essa tradição metodológica – que, nas
palavras da professora Cristina, é expressa por um difuso, não identificável e
repressor “eles vão falar!”, parece, desse modo, exercer um poder
determinante sobre a forma de transmissão da prática social do cálculo escrito
no contexto escolar, poder este que parece não estar situado em um ‘topos’
identificável, mas que, mesmo assim, parece exercer-se de fora para dentro da
instituição escolar, determinando condutas e escolhas pedagógicas e, portanto,
impondo a apropriação de determinados valores que, por sua vez, também
seriam veiculados no processo de transmissão da prática do cálculo escrito no
contexto escolar. Tal poder se manifestaria com tal intensidade e força na
formatação padrão do processo já naturalizado de transmissão da prática
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social do cálculo escrito na escola que, tentar desafiá-lo, parece ser visto pela
professora como um “ato de loucura”. Este aspecto será posteriormente
retomado pelas professoras com mais força e convicção.
E: Uma coisa que eu estou querendo que vocês percebam é que este modo de vocês
procederem não é único. Existiram outros modos, o que significa que, a partir de certo
momento, teria ocorrido uma escolha. Assim, vocês também estão fazendo uma escolha.
Talvez, vocês não saibam que estão fazendo uma escolha, uma vez que, como a Cris falou,
ensinamos como aprendemos. O nosso objetivo não é tentar fazer vocês mudarem. É tentar
saber, a partir do conhecimento de outras formas de se operar que foram produzidas na
história da prática social do cálculo escrito, o que vocês pensam acerca do modo como
ensinam hoje, se percebem que esse modo de proceder já constitui uma escolha. Alguém já
conhecia esse modo de operar que eu apresentei? No Curso de Magistério3 ou em algum
outro contexto?
T: Não!
E: Então, vocês nunca viram. Agora eu estou mostrando para vocês um outro modo de
proceder. Não estou querendo dizer que vocês têm que ensinar assim, mas mostrar que
estão fazendo uma escolha, quer dizer, que existem caminhos diferentes. Estou procurando
também mostrar que o modo como vocês fazem não foi o único modo de se fazer que se
manifestou na história. Mas eu perguntaria a vocês: o que vocês querem com os seus
alunos?
Lu: Que eles cheguem ao resultado.
E: Algumas de vocês me falaram isto nas entrevistas. Vocês me falaram que gostariam que
os seus alunos chegassem ao resultado correto.
Gi: Independentemente do método.
Essa passagem sugere que um dos valores fundamentais associados à prática
social do cálculo escrito em nosso contexto escolar da atualidade parece ser a
obtenção do resultado correto por parte do aluno, embora não haja uma
concordância geral entre as professoras acerca desse valor. Porém, mais do
3

Nome dado atualmente, no Brasil, ao curso de formação profissional de professores para as séries iniciais do
Ensino Fundamental, realizado em três anos do ensino médio.
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que isso, o “independentemente do método” da professora Giovana parece
ainda sugerir uma valorização positiva do mecanismo de dissociação entre
meios e fins no processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na
escola. O fato de, no acionamento desse mecanismo de dissociação, a
valorização positiva ter incidido nos fins, e não nos meios, sugere a presença
de um componente de natureza pragmática a condicionar fortemente o
processo de transmissão do cálculo escrito na escola. Este pragmatismo
presente nos processos de transmissão e apropriação da prática social do
cálculo escrito no universo institucional do qual participam as professoras de
nossa pesquisa parece revelar-se menos por seus elementos de aplicabilidade e
utilidade e mais pela noção de êxito, uma vez que o meio, método ou
procedimento de cálculo posto em ação se justificaria exclusivamente pelo
êxito que ele possibilitaria ao usuário de tal método na produção do resultado
correto, ainda que dissociado de qualquer aplicação imediata. Essa análise
sugere que, menos do que um pragmatismo funcional, um ‘pragmatismo
absolutista’ estaria se constituindo como um forte elemento de sustentação do
processo de naturalização da prática social do cálculo escrito no contexto
escolar, uma vez que um valor positivo à ‘precisão e correção em si e por si
mesmas’ parece estar sendo veiculado no processo de transmissão e
apropriação dessa prática no contexto escolar.
E: Independentemente do método! Eu estou tentando ressaltar que vocês fizeram uma
escolha por um procedimento, embora muitos outros tivessem sido produzidos na história.
A: A maioria das pessoas utiliza esse método mental e fica mais fácil. Eu faço assim
mentalmente. Primeiro, adiciono os maiores; depois os menores, mentalmente. Mas não
coloco no papel dessa forma [apontando para o procedimento exemplificado]; faço
mentalmente, porque é mais fácil juntar os grandes, depois os pequenos e ir levando para
outras casas, fica mais fácil mesmo! Mentalmente você abstrai, mas é uma outra
situação.
Gi: A grande questão é que nós temos um paradigma, e quando vemos de outro jeito, ocorre
um desequilíbrio mental. Não vejo problema nisso. Mas é aquele negócio... Para mim, se o
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aluno fizer dessa forma [referindo-se ao procedimento exemplificado], não tem problema.
Agora, para eu explicar das duas formas na lousa, eu encontraria dificuldades.
E: Por quê?
Gi: Porque seria mais difícil. Olha, toda vez que ensinamos de um jeito para os alunos, e
um deles, por exemplo, não entende, e resolvemos ensinar de outro jeito para todos,
aqueles que tinham entendido do primeiro jeito confundem tudo e não conseguem
mais entender aquela conta. Então, você tem, às vezes, que ensinar, em particular, um
outro modo, ao invés de ensinar na lousa para todos. Exatamente porque essa questão tem a
ver com o paradigma para a criança, aquele modelo que ela vai seguir. De repente, ela
entra em choque porque ela tem dois modelos, ela não sabe qual seguir, e daí, ela não
faz nenhum!
E: Você falou: “- É mais difícil!” Por que você acha mais difícil?
Gi: Disse que é mais difícil para eu ensinar, não para o aluno aprender.
E: Por que é mais difícil para você ensinar?
Gi: Por causa do modelo.
Ge: Acho que o modelo já está enraizado, uma coisa assim que veio já desde o nosso
primário4, e aí fica difícil estarmos procurando ter uma outra visão, ter um outro enfoque.
No diálogo anterior, as professoras começam a explicitar duas das razões que
estariam na base da alegada dificuldade para se ensinar a adição através do
procedimento obsoleto que apresentamos inicialmente. O primeiro argumento
parece ser o da possibilidade de ocorrência de uma certa confusão mental a
que estaria exposto o aluno diante de dois procedimentos distintos para se
realizar, por escrito, a mesma operação. Tal argumento parece estar ancorado
na crença de que idéias diferentes sobre um mesmo objeto exerceriam um
papel negativo no processo de apropriação do conhecimento matemático por
parte do estudante. Em outras palavras, a pluralidade parece ser um elemento
pedagogicamente desqualificado pelas professoras no processo de transmissão
do cálculo escrito em contexto escolar e, conseqüentemente, também no
processo de apropriação dessa prática por parte dos estudantes. O segundo
4

Na história da educação brasileira, curso primário foi a denominação legal mais antiga utilizada para se
referir às quatro primeiras séries do atual Ensino Fundamental de oito séries.
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argumento que parece sustentar a alegada dificuldade para se ensinar a
adição através do procedimento obsoleto, parece estar baseado numa
valorização positiva do apego à tradição, isto é, àquilo que já teria criado
raízes no contexto institucional escolar. Em outras palavras, abandonar ou
desafiar o modelo tradicionalmente institucionalizado de transmissão da
prática do cálculo escrito da adição na escola parece ser visto como um
elemento causador de dificuldade para o professor. Mas tal dificuldade que se
manifestaria no processo de transmissão por parte do professor parece não se
repercutir necessariamente no processo de apropriação dessa prática por
parte do aluno, mesmo que nos possa parecer inconveniente dissociar aquilo
que a professora alega ser difícil para ela daquilo que ela julga ser difícil para
o aluno. Assim, a valorização negativa da pluralidade e a valorização positiva
do apego à tradição parecem funcionar, pelo menos inicialmente, como dois
elementos de sustentação do processo de naturalização da prática social do
cálculo escrito em nosso ambiente institucional escolar.
E: Eu gostaria que vocês explicitassem melhor este “ser mais difícil”, o que é ser mais
difícil? Vamos tentar definir esse difícil. O difícil pode ter diferentes conotações...

Gi: Acho que tem a questão da visibilidade que a Ana já colocou. Nós temos que ver as
dezenas ‘subindo’ para ficar mais claro, para você ver que o resultado é 140, ali
embaixo, onde estão somadas as dezenas. No procedimento [esquerda-direita] que você nos
apresentou isso não vai estar tão visível assim.
E: Se registrássemos o vai-um no procedimento [esquerda-direita], tornando-o visível, ele
ainda continuaria difícil?
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A: Eu vou falar porque eu acho que é difícil. É como em todos os métodos. Se você
trabalha com o tradicional, você vai fazer daquele jeito, é aquilo que você sabe, que você
tem certeza. Então, no procedimento [direita-esquerda] você tem certeza que vai dar aquele
resultado, que não vai ‘fugir’ daquilo. Já no procedimento que você nos apresentou
[esquerda-direita], você não tem certeza, você olha e pensa: “- Poxa! Está riscado aqui,
então, há a possibilidade de não ser isso, pois eu estou riscando, estou substituindo”. E
quando você está com aquele outro modo, direitinho [procedimento direita-esquerda],
sabe que não pode ‘fugir’ daquilo, porque aqui está certo, você tem certeza de que vai
chegar naquele resultado, e aqui [procedimento esquerda-direita] não necessariamente.
Quando você vai daqui, das centenas, para cá, para as unidades, quando chegar no último
número você pode ter que voltar quando chegar na última posição, porque pode dar uma
diferença. E por dar uma diferença, você pode ‘perder o chão’. A pessoa ‘perde o
chão’ na hora de estar realizando a conta. Porque vindo de lá, das unidades, pra cá, para
as centenas, você tem certeza que não vai mudar nada.
Lu: Eu acho que seria uma insegurança da nossa parte.
A: É! Não seria propriamente uma dificuldade.
Lu: Não seria uma dificuldade. É que estamos acostumadas a fazer indo da unidade para a
dezena, depois para a centena. Agora que aprendemos essa nova forma [procedimento
esquerda-direita], podemos falar: “- Que legal, vamos tentar!”. Daí, vem a insegurança, vai
que eu erre na hora que eu estiver ensinando e chegue a um resultado diferente; então, eu
acho que dá uma certa insegurança.
E: Vocês têm essa preocupação de errar perante o aluno?
Lu: Ah! Nesses tempos, vou mudar uma coisa que eu tenho certeza, como disse a Ana, para
começar a fazer algo incerto? Não me sinto segura!
E: Essa incerteza a que você está se referindo é... explica melhor.
Lu: Por exemplo, é um método novo, é uma coisa nova, essa colocação.
E: Você acha que você poderia errar, cometer erros na hora que você fosse da esquerda
para a direita?
Lu: Isso! Devido ao costume que eu já tenho com a outra forma.
E: Então, vamos fazer uma conta usando este novo procedimento para ver o que acontece?
T: Vamos!
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Gi: Eu estava mesmo querendo experimentar.
Como já ressaltamos anteriormente, uma das intenções de nossa pesquisa era
a de investigar a natureza dos elementos que sustentam a naturalização do
processo de transmissão da prática social do cálculo escrito no contexto
escolar. A fim de que tais elementos pudessem se tornar evidentes, procuramos
mostrar às professoras que uma tal forma de transmissão não seria
propriamente ‘natural’, uma vez que ela teria sido, dentre outras, uma das
opções historicamente produzidas. Porém, como se percebe na passagem
acima, muitas vezes, as professoras entenderam que estávamos querendo
propor um novo método de ensino que deveria ser por elas utilizado em suas
aulas. Acreditamos que, possivelmente, isto deva ter ocorrido mais em virtude
da natureza de nossas intervenções, que teriam sido por elas interpretadas
deste modo, do que por uma pré-disposição delas no sentido de se entender
todo tipo de intervenção como uma proposta nova de ensino. Entretanto, o fato
delas terem, com ou sem razão, ‘interpretado’ dessa forma as nossas intenções,
fez com que um outro elemento condicionador do processo de transmissão do
cálculo escrito no contexto escolar se manifestasse: a segurança psicológica
associada aos procedimentos tradicionais de transmissão dessa prática, contra
a insegurança psicológica associada a qualquer tipo de procedimento
inovador que pudesse desestabilizar a prática tradicional. A insegurança
associada às práticas de cálculo escrito diferentes das tradicionais é
metaforicamente traduzida pela professora Ana Maria como algo que a faria
“perder o chão”, isto é, a perder o elemento psicológico de apoio que ela julga
dever estar presente no processo de transmissão dessa prática a seus alunos.
Por outro lado, para ela, se o elemento psicológico de apoio se acha presente
nos processos tradicionais de transmissão dessa prática é porque ele
conduziria à certeza e infalibilidade do resultado da operação aritmética que
está sendo realizada aos olhos dos alunos. Embora a expressão ‘aos olhos dos
alunos’ não tenha sido de modo algum invocada pela professora A, resolvemos
acrescentá-la e destacá-la por julgarmos que, no fundo, a insegurança alegada
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e por ela atribuída aos processos “não naturais” de transmissão da prática
social do cálculo escrito na escola se explicaria menos pelo fato deles poderem
conduzir a resultados incorretos e muito mais pelo medo de errar aos olhos
dos alunos, fato este que poderia despertar a suspeita dos alunos em relação à
competência profissional do professor, competência esta que estaria baseada
no saber. Mas esse suposto medo de errar aos olhos dos alunos não se
explicaria apenas com base na possibilidade de um não-saber aflorar no
contexto da sala de aula, mas, sobretudo, pelo fato de esse errar aos olhos dos
alunos possibilitar também uma provável desestabilização do caráter
‘naturalizado’ da relação entre saber e poder que permeia a interação
professor-aluno no contexto da instituição escolar. Desse modo, o medo que
teria o professor de errar aos olhos dos alunos constituiria um outro elemento
que sustentaria a naturalização do processo de transmissão da prática social
do cálculo escrito no contexto escolar. À primeira vista, poderia parecer que se
esse medo de errar pudesse ser explicado – como o fizemos - com base no
poder institucional localizado na figura do professor no âmbito da interação
professor-aluno no contexto escolar, ele deveria também se manifestar em
outros contextos. Entretanto, não foi isso o que ocorreu nas sessões interativas
de investigação que realizamos com as professoras, nas quais elas se
mostraram abertas para discutir as suas dificuldades e para aprender novos
procedimentos sem medo de errar aos olhos da professora-pesquisadora que,
no contexto das sessões interativas, ainda que realizadas no ambiente
institucional da escola, possivelmente aparecia aos olhos das professoras como
um novo ‘topos’ de poder, de um poder que, aos olhos delas, teria
legitimamente se constituído com base em um mais-saber proporcionado pela
pesquisa que vínhamos realizando.
[Dispostas a aprender sem medo, as professoras começam a providenciar papel e lápis.
Uma professora inicia a conversa com o seguinte comentário].
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C: Em 99, no primeiro ano em que eu fui dar aula, eu tive muita dificuldade na hora de
ensinar as crianças a conta de subtrair ‘cortando’5 [procedimento de decomposição], porque
eu não sabia fazer a conta de ‘cortar’; eu fazia de outra maneira [procedimento de
compensação]. E eu tive muita dificuldade. E eu queria ensinar para os meus alunos o
modo como aprendi e que eu acho muito mais fácil, que é aquele do ‘empresta’ em cima e
coloca embaixo [compensando]. Aí, uma professora me falou: “- Você não pode ensinar
desse jeito porque não tem lógica. Porque, quando você ensina a conta de ‘cortar’, você está
trocando uma dezena por dez unidades e quando você empresta em cima e devolve
embaixo, não faz sentido estar passando uma dezena para baixo”. Eu acho que é nisso que
se encontra a dificuldade! É porque eu nunca tinha feito a tal da conta de ‘cortar’. Eu achei
aquele modo muito difícil, muito mesmo, ‘por demais da conta’. Até eu conseguir aprender
o outro jeito para ensinar os alunos, olha, eu suei, eu fiz muita conta de subtrair em casa
para ‘pegar’ o jeito certinho da conta para depois ensinar para eles.
[Utilizando lápis e papel, as professoras experimentam fazer 182 mais 179 e, depois, 169
mais 153, começando pela esquerda].
E: Vocês querem falar como foi fazer a conta deste modo?
Le: Agora é fácil, mas com os alunos...
E: Por quê?
Le: Porque eles esqueceriam que aqui, por exemplo, eles têm que trocar [apontando para a
posição das dezenas].
E: Mas vocês comentaram que eles também esquecem quando começam da direita...
Gi: Sabem o que os alunos iam fazer? Iam fazer isso:

C: Eles iam virar tudo ao contrário, levar o ‘vai-um’ pra direita também. Ou, por exemplo,
aqui [apontando as centenas], um mais um, dois, e quando for fazer o vai-um das dezenas, o
aluno tem que passar para outra casa, aí ele esquece que tem que alterar esse dois por um
três.
5

O termo ‘cortar’ se refere ao ato de riscar os algarismos na realização da subtração por decomposição.
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E: Mas o aluno tem que fazer essa troca e esse transporte, independentemente do lado que
comece, e ele pode esquecer de qualquer modo, começando por um lado ou pelo outro, quer
dizer, esquecer que foi um, não anotar, ou anotar e não somar.
Como se pode notar, as professoras conseguem realizar, sem dificuldades, a
adição da esquerda para a direita. Entretanto, adiantam-se em prever os
momentos em que os alunos errariam - e porque errariam -, caso viessem a
realizar a adição dessa forma. Parece também que as professoras não se
mostram sensível ao nosso argumento de que esses mesmos erros poderiam ser
cometidos, caso os alunos realizassem a adição da direita para a esquerda.
Prever os erros e evitar que os alunos os cometam constituem, desse modo,
mecanismos de resistência à desnaturalização do processo de transmissão da
prática do cálculo escrito. O erro parece ser, portanto, visto como algo a ser
evitado no processo de transmissão e apropriação dessa prática.
Ge: Sabe de uma coisa? De repente, eu começo a achar que se o aluno fizesse a conta dessa
forma [da esquerda para a direita] seria mais fácil para ele lembrar do que esquecer desse
um. Isso porque, ao fazer desse modo, ele já vai estar vendo o número da frente [no caso, o
2] e já percebendo...
E: Como, Genirse? Explica melhor.

Ge: Na casa das dezenas, ele soma o sete mais seis; mas ele já está visualizando o dois, que
já está colocado na casa das centenas e deverá pôr mais um ali no meio, entre o 2 e o 3, e
vai achar meio estranho. Ele vai perceber que o dois da casa das centenas vai mudar. Tem
uma outra coisa. Como também nós não tivemos a oportunidade de saber que isso é
possível [começar pela esquerda], e agora, fazendo a conta desse modo eu achei super
tranqüilo - até muito mais tranqüilo, porque você automaticamente já muda o número
182

anterior -, você não precisa colocar o um e só depois usar esse um. De repente, você já
muda ele ali, já é em seguida, e você não precisa colocar ele lá em cima para depois usá-lo.
E: Vocês conseguiram perceber, a partir disso, que o que vocês estão fazendo é uma
escolha? Quer dizer, vocês estão escolhendo um caminho sabendo que teriam outros? O
que seria escolher? Significa que eu tenho várias alternativas e opto por uma delas. Não
estou falando: “- Façam assim”, mas estou tentando falar que isso é possível. Vocês
apresentariam esse outro jeito para os seus alunos? O que seria mais importante quando
apresentam alguma conta? O que é mais importante que o aluno saiba?
Gi: Para mim não é o resultado. Para mim é o raciocínio...
E: Então, algo que é importante é o raciocínio. Por exemplo, aqui se um aluno entendeu o
vai-um, ele erraria essa conta?
Gi: Não.
A: É algo anterior. Há a necessidade do aluno saber o valor real de cada número, e saber
que cada vez que completam dez nas unidades, eu tenho que colocar um nas dezenas,
independentemente do fato de se eu tenho que riscar ou de se eu devo colocar um lá na
outra ordem.
E: Se ele sabe isso ele vai errar, vai confundir?
Gi: É que minha mente já está visualizada na unidade, tanto que as duas vezes que eu
fui tentar fazer aqui, desse modo, começando pela esquerda, eu já fui direto na unidade.
Meu olho já vai direto para a unidade, eu é que tentei me segurar para não ir. O olho
está muito mentalmente treinado a olhar de lá, das unidades, para cá. Talvez, eu tenha um
modelo com o qual já estou acostumada. Contrariar esse modelo está um pouquinho difícil,
o que não significa que eu não aceitaria que o aluno fizesse de modo diferente...
Esse último depoimento sugere um início de flexibilidade de atitude em relação
ao processo de apropriação do cálculo escrito por parte do aluno, uma vez que
ela já parece aceitar o fato de que o aluno realize a adição da esquerda para a
direita. Entretanto, levanta um elemento novo que sustenta a naturalização do
processo de transmissão do cálculo escrito na escola. Trata-se de um
condicionamento de natureza corporal, uma vez que, segundo a professora, no
exercício da prática do cálculo escrito na escola, o nosso olho, pelo fato de ter
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sido “treinado mentalmente” para olhar da direita para a esquerda, já estaria
habituado a funcionar como um recurso visual auxiliar na realização do
cálculo escrito. Desse modo, embora seja possível, é muito difícil lutar contra
esse hábito, uma vez que, em nosso processo de escolarização, teria ocorrido
um treino de nosso olho que teria deixado marcas e condicionamentos difíceis
de serem abandonados. Entretanto, a professora parece não se dar conta de
que os seus alunos estão iniciando o processo de escolarização e, portanto,
não estariam com o olho treinado e condicionado a realizar o cálculo da
direita para a esquerda. A professora está plenamente consciente da primeira
parte do seguinte aforismo de Pascal: “Dizem que o hábito é uma segunda
natureza”. Entretanto, para deixar de opor resistência à da prática escolar do
cálculo escrito, precisaria também estar de acordo com a segunda parte desse
mesmo aforismo: “Quem sabe se a natureza não é um primeiro hábito?”.
E: Veja bem, não estou propondo que passem a ensinar desse ou daquele modo, estamos
discutindo sobre...
Gi: Sabe o que é? É que acabamos vendo que, de repente, é importante que o aluno em
algum momento da vida dele saiba que existe um outro jeito de fazer a conta para que ele
possa realmente estar verificando o quanto ele aprendeu. Até eu estou considerando, por
exemplo, de até o final deste ano, ver se os alunos conseguiriam raciocinar de forma
diferente e chegar ao resultado.
Ge: Eu acho que até para ter escolha, porque quando você fala que fizemos uma escolha,
precisamos ter consciência disso; essa é a grande questão! Agora, se você possibilita ao
aluno conhecer diversas formas de estar fazendo a conta, aí sim, eu considero que
estaria havendo escolha. Aí ele vai poder estar escolhendo o que é mais fácil para ele, ou
o que der mais segurança para ele. Eu acho que fornecemos apenas uma forma: a que nós
consideramos mais fácil e, de repente, para o aluno, uma outra forma seria mais fácil.
Esses últimos depoimentos das professoras indicam que elas já teriam
começado a tornar-se menos resistentes à desnaturalização do processo de
transmissão e apropriação da prática social do cálculo escrito na escola. O
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elemento axiológico que teria possibilitado essa mudança de orientação é,
como nos atesta as falas delas, a valorização positiva da liberdade de escolha
por parte do aluno em seu processo pessoal de apropriação da prática do
cálculo escrito, o que faz com que elas passem a encarar o fácil e o difícil não
mais como categorias absolutas, mas relativas às características e finalidades
do sujeito que se apropria dessa prática e às condições sob as quais ocorrem
os processos de apropriação. Mas, para que o aluno possa exercer a sua
liberdade de escolha em seu processo de apropriação da prática do cálculo
escrito, é necessário que o professor desnaturalize o processo de transmissão
dessa prática, apresentando diferentes alternativas e procedimentos para a
realização das operações aritméticas. Passa, então, a fazer sentido indagar-se
acerca das razões pelas quais o processo de transmissão dessa prática teria se
naturalizado.
E: Porque será que essa forma se tornou a única?
Lu: Acho que é porque nós conhecíamos só essa. Até então não conhecíamos outra.
Gi: Porque ALGUÉM fez uma escolha anteriormente e decidiu que essa seria a forma
mais fácil e nós não tivemos opção.
A: Como ocorre com tudo!
E: Vamos tentar comparar esses dois procedimentos...
A: Posso fazer mais uma observação? Além de ter sido feita uma escolha, também não
houve nenhum tipo de contestação da parte de ninguém. Estou me sentindo uma
acomodada com essa situação! Em pensar que existia outras possibilidades e eu nem as
conhecer. Entendeu? Que é isso? Dominaram-me totalmente...
[Esse comentário de Ana Maria suscitou uma conversa geral, em que todas as professoras
falavam ao mesmo tempo].
Esse momento do diálogo nos parece de crucial importância, uma vez que,
durante ele, as professoras parecem começar a atentarem-se para uma
dimensão não propriamente cognitiva do processo de transmissão e
apropriação da prática social do cálculo escrito. Essa percepção parece ter-se
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tornado possível somente após o reconhecimento e a valorização positiva da
liberdade de escolha do aluno em seu processo pessoal de apropriação dessa
prática. Quando se reconhece e se valoriza a liberdade de escolha do outro, é
quase automático o surgimento da percepção de que nos teria sido sonegada
essa mesma liberdade em nossos processos pessoais de apropriação dessa
mesma prática. Passa a ser natural, então, colocar a questão: quem teria feito
a escolha por nós? Diante da impossibilidade imediata de se responder a essa
questão, as professoras parecem começar a perceber-se – e surpreendem-se
com essa constatação – como profissionais que não governam as suas próprias
ações, uma vez que – concluem – a consciência do sentido e do significado das
ações que desenvolvem parece estar sob o ‘domínio’ de outro, isto é, fora de
seus governos. Desse modo, parece que as professoras passam a perceber que
‘ser governado’ significa permitir – voluntariamente ou não – que outras
pessoas dirijam as nossas condutas, e que ‘governar’ refere-se ao modo de
ação “destinado a agir” sobre nossas possibilidades de ação (Foucault).
E: Poderíamos então dizer que foi uma escolha pedagógica? Porque, matematicamente, as
duas formas estão corretas.
C: Eliana, mas será que foi uma escolha pedagógica? Ou será que foi uma escolha
sociológica? Pois se eu chegar na minha sala de aula segunda-feira e ensinar para os
meus alunos a fazer contas desse jeito, na terça-feira eu tenho dez pais na minha porta
reclamando...
T: [Risos].
C: Nem na minha porta eles vão, eles já vão direto na porta da diretora!
T: [Risos]
A: Iriam te mandar pro manicômio...
E: Porque aconteceria isso? Você estaria fazendo algo muito estranho? Por que você acha
que haveria esse tipo de reação?
A: É a escola tradicional, não adianta, é a escola tradicional, isso foi implantado na cabeça
de todos!
E: Por quê?
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A: Ah! Porque é mais dominador, certo? Porque não se pode fugir a nenhum tipo de regra.
E: Vocês acham que vocês sofrem essa pressão?
A: Claro! E como!
C: Bastante!
A: Tudo que nós vamos fazer diferente...
Gi: É uma regra tão forte que, por exemplo, com duas semanas de aula, se você é uma
professora não tradicional, a mãe vai até a sua porta da sala de aula dizendo que ela está
pensando em mudar o filho de sala, porque você ainda não ensinou o filho dela a como
escrever no caderno, ou a como utilizar o caderno. Então, quer dizer, a mãe já tem um
modelo ideal de professora e de aula. Na hora que você apresenta o diferente, para que o
aluno tenha o direito de escolha, isso choca os pais.
E: Interessante. A Cris estava falando que se vocês fazem algo diferente, no outro dia, a
mãe já vai reclamar com a diretora da escola, certo? Mas, o objetivo não é ensinar
matemática? E não estariam ensinando matemática corretamente? Estariam ensinando algo
errado para seus alunos e sendo incompetentes na função?
T: Não.
E: Vocês me dizem que, de certa forma, há um modelo e vocês têm que atender a esse
modelo. Eu tenho que ensinar não só matemática, mas matemática de um determinado jeito.
Gi: E olha que eu conheço a maioria aqui! São professoras que normalmente estão
acostumadas a desafiar. Acho que qualquer uma de nós não teria dificuldade nenhuma em
desafiar pai, mãe e diretora. Mas já sabemos que isso causa uma pressão. Nós vamos ter
que explicar, fazer uma reunião, falar com os pais e explicar a eles que iremos ensinar de
um jeito diferente, e que esse jeito não é o comum, explicar para eles que esse jeito não é
errado. Vamos ter que explicar, às vezes, uma conta do modo como você está explicando
para nós, vamos ter que explicar para o pai para que ele não entre em choque.
As professoras voltam a invocar o argumento da imperiosidade da tradição
pedagógica, o qual reaparece com novos elementos que sustentam fortemente a
naturalização do processo de transmissão da prática do cálculo escrito na
escola. O poder aparentemente inquebrável da tradição pedagógica relativa a
essa prática é traduzido e expresso pela professora Ana Maria por intermédio
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da forte e sugestiva frase: “Iriam te mandar pro manicômio!”. Assim, desafiar
o poder da tradição pedagógica é visto por elas como ‘um ato de loucura’!
Mas, segundo as professoras, a que grupos sociais caberia exercer, na
atualidade, esse difuso e indefinido poder da tradição pedagógica no âmbito
da escola? Em suas falas, as professoras destacam o poder de pressão que os
pais dos alunos exerceriam não só diretamente sobre elas, como também sobre
a pessoa que representaria, no âmbito da escola, o “centro” de poder: o
diretor. Entretanto, em nenhum momento elas se referiram aos pais como uma
presença indesejável. Elas parecem vê-los muito mais como parceiros na
educação das crianças e, por essa razão, percebem a importância e a
necessidade de estabelecimento de um diálogo com eles. Nesse sentido, elas
parecem perceber que, através de um diálogo esclarecedor com os pais dos
alunos, elas teriam também um certo poder de convencê-los acerca da
necessidade de se modificar a tradição pedagógica, o que significa que elas se
percebem como agentes formadores não só dos alunos, como também dos pais
deles. Mas, se por um lado, elas percebem o poder advindo de uma tradição
pedagógica que se expressa através dos pais dos alunos, não chegam, por
outro lado, a perceber que esse poder da tradição pedagógica poderia se
expressar também – e, talvez, com mais força -, através, por exemplo, das
instituições formadoras de professores no país. Parece que não percebem
também que, ao lado desse poder da tradição pedagógica que se manifesta
através de muitas instituições sociais, seria possível também acusar a
existência de reações a essa tradição que também se expressaria em outras ou
nessas mesmas instituições. Em outras palavras – e isso fica mais claro nas
falas das professoras Genirse e Giovana que seguem imediatamente este
comentário - parece que as professoras não conseguem perceber que o poder
ou o contra-poder se exercem, de forma contraditória, por grupos sociais que
atuam em diferentes instituições sociais (a escola, a família, a universidade, os
órgãos estatais definidores de políticas públicas relativas à Educação, os
meios de comunicação de massa, a igreja, o sindicato, etc.) e, nesse sentido,
elas próprias constituiriam um grupo social com forte poder de pressão nas
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instituições em que trabalham ou atuam de algum modo. Em suma, parece que
não conseguem compreender ainda que as relações de poder no interior de
uma dada instituição social e entre instituições sociais diferentes não estão
fixadas para sempre e nem são imutáveis.
Ge: Além dessa questão dos pais, tem a questão também de que a criança vai estar indo
depois para um outro professor. De qualquer forma, o modelo estabelecido é o da direita
para esquerda e também existe essa preocupação com o outro professor. Nós poderíamos
falar que não, mas, de repente, sabemos que, depois, uma colega vai falar assim: “- Poxa,
você ensinou de uma forma totalmente diferente e isso não foi bom para aquele aluno!”. Se
a outra professora está seguindo o procedimento padrão, o procedimento aceito por todos,
então, ela vai estar considerando errado aquilo que o aluno fez.
Gi: Porque é assim o tipo de aula que temos que dar, o tipo de exposição de sala que nós
temos que dar, tudo isso é quase que “imposto”, entendeu? A professora não tem total
liberdade para usar a sua criatividade ali. Eles vão dizer: use a sua criatividade desde que
seja seguindo o PCN6 e no PCN não tem essa outra possibilidade.
Os comentários anteriores das professoras explicitam outros grupos de
pressão através dos quais se exerceria o poder da tradição pedagógica no
interior da escola: os grupos definidores de políticas públicas nacionais
relativas à Educação Matemática e os próprios professores das séries
subseqüentes.
Le: Eu não conhecia esse método, mas eu acharia legal estar ensinando. Eu acho que os
alunos teriam mais dificuldade assim, da esquerda para a direita, não sei se é porque eles já
viram mais do outro jeito. Mas como, na divisão, ensinamos vários métodos, cada aluno
fazendo do jeito que acha mais fácil, poderia se fazer o mesmo nesse caso da adição. Pelo
menos quando eu estudei foi assim, a professora ensinou de várias maneiras a divisão.

6

Sigla de Parâmetros Curriculares Nacionais. O Ministério da Educação do governo brasileiro apresentou e
enviou, em 1997, para todas as escolas brasileiras, com o objetivo de estabelecer “uma referência curricular
comum para todo o país” (PCNs), referência esta entendida como um “conjunto de diretrizes capaz de nortear
os currículos e seus conteúdos mínimos”; estão ainda em vigor.
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Nessa fala de Le, percebe-se, novamente, o modo como as professoras
encararam as nossas intervenções e o nosso papel durante as sessões
interativas de investigação, modo este dissonante com as nossas reais
intenções.
E: Queria que vocês, agora, apontassem algumas características que esses procedimentos
têm.
Le: Esse aqui [esquerda para direita] eu acho mais chato...
Le: Nesse – da unidade para a dezena – o resultado que saiu, está pronto. Esse outro
modo... não é que ele seja mais difícil; ele, na verdade, é menos prático. Não sei bem se é
‘prático’ a palavra que eu queria dizer. Neste [no da direita para a esquerda], o que
resultou está ali e pronto! Acho que é prático mesmo!
Lu: Visualmente, o outro, o da direita para a esquerda, é mais bonito. Tem uma
estética mais bonita. Esse, da esquerda para a direita, só de ter partes riscadas já fica
assim com um aspecto meio estranho.
Nessa última passagem do diálogo ocorrido, as professoras levantam novos
elementos que sustentam a naturalização do processo de transmissão da
prática social do cálculo escrito na escola. Curiosamente, entretanto, tais
elementos não são mais da mesma natureza que os anteriores, os quais
consistiam em valorizar negativamente aspectos associados às formas
alternativas de se realizar os cálculos por escrito. Agora, os novos elementos
de resistência levantados expressam essa resistência valorizando positivamente
a forma usual tradicional de se calcular. Nesse sentido, não se fala mais de
uma suposta dificuldade do algoritmo alternativo, mas sim, da ‘praticidade’ ou
da ‘beleza’ do algoritmo usual. O ‘mais prático’ é assimilado à idéia de
‘expressar diretamente o resultado’ e o ‘mais belo’ à ausência de riscos ou
marcas visuais de controle para a realização da operação. Percebe-se, desse
modo, outros elementos negativamente valorizados no processo de transmissão
escolar da prática social do cálculo escrito, quais sejam, a presença de
passagens intermediárias visualmente expressas no papel durante a realização
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do cálculo e a presença de marcas ou riscos controladores visualmente
identificáveis no papel durante a realização do cálculo. Mas, por quais razões
tais expedientes seriam negativamente valorizados pelas professoras?
Ge: Adotamos o procedimento que não aceita mostrar os erros?
A: Esse [esquerda-direita] parece que ocorreram erros.
E: Sugerem erros esses riscos sobre os números?
Ge/A: Isso!
A: E isso não é aceitável, você admitir que errou, você vai ter que riscar uma coisa e
escrever outra em cima dela.
E: Ah! Esse procedimento sugeriria que você errou e que o erro não é bem visto na escola?
A: Não é! Não é aceitável. Nem na escola nem em lugar nenhum!
Lu: Visualmente esse jeito parece errado, como a Ana comenta, não é aceito o erro. E,
visualmente, a outra forma é mais bonita, digamos assim, estética.
E: Esse jeito mostra que errou?
Ge: Não é que é um erro, mas representa um erro.
E: Parece errado, parece que ‘errou’?
A/Ge: Isso!
Essa passagem do diálogo ocorrido sugere que a presença de passagens
intermediárias e/ou de marcas ou riscos controladores visualmente expressos
no papel durante a realização do cálculo seriam negativamente valorizados
pelas professoras pelo fato de que tais expedientes, na visão delas, tornariam
visíveis os ‘supostos’ erros cometidos pelos alunos durante a realização do
cálculo. Percebe-se, portanto, com que intensidade o erro é negativamente
valorizado por elas, tanto no contexto escolar quanto fora dele. Não seria, na
visão delas, nem estético e nem admissível errar. A intolerância ao erro parece
ser vista de forma absolutista pelas professoras, e nem mesmo no contexto
pedagógico de apropriação pessoal de uma prática como a do cálculo escrito
ele poderia ter algum papel construtivo. Se errar não é tolerável em qualquer
situação, então, um procedimento de cálculo que pudesse tornar visíveis os
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erros não poderia, é claro, de forma alguma participar do processo de
transmissão escolar da prática de calcular. Esse ponto de vista das professoras
nos pareceu surpreendente a esta altura do diálogo, uma vez que, até então,
elas pareciam não ‘ver’ os riscos por cima dos números como podendo
representar ‘erros’.
E: Ensinar da esquerda para a direita seria mais difícil ou mais fácil que da direita para a
esquerda? Mais trabalhoso ou menos trabalhoso?
C: Acho que na hora de ensinar dá o mesmo trabalho, tanto um como o outro.
E: O trabalho é o mesmo?
C: Acho que sim.
Gi: Mas da direita para esquerda é mais aceito.
E: Ah! Mais aceito... Voltando à discussão do modelo que colocavam, esse aqui é o modelo
esperado? O esperado pelos pais, por outros professores, pelos alunos... Vocês acham que
se vocês fizerem diferente poderia ter uma forte reação, e sabem disso em virtude de outras
experiências que tiveram. Uma outra instrução que vocês me contaram se refere à
disposição, ao fato de que cada número tem seu lugar, tem que estar num lugar determinado
na conta: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de
centena. E se um aluno faz isso:

e a nossa preocupação é com o acerto, então, ele necessariamente vai errar a conta?
Le: Não! Dá para fazer a conta.
Gi: Desde que ele entenda qual é a unidade, a dezena... em cada número.
E: Desde que ele some unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena,
mesmo nessa disposição que não é comum. Em relação a essa disposição, o que acham?
A: Não é a padrão!
Gi: Não é a bela!
E: [Riso] Não é a bela? O que vocês estão associando ao belo?
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Ge: A ordem, não é?
E: A disposição dos algarismos na ordem usual, é isso que está sendo associado ao belo? O
mais bonito é o que estaria na ordem usual?
Le: É! O aluno que faz assim, se ele não entende as ordens, ele faz errado. Se ele fizesse
assim e acertasse, tudo bem, mas...
E: Mas, ele pode colocar na ordem usual e também fazer errado, não pode?
Gi: Eu tenho uma aluna que faz desse jeito e acerta...
E: Esse jeito não é o padrão, pode não ser o mais bonito. Vocês deixariam os seus alunos
colocarem desse modo?
Gi: Sim!
Lu: Eles colocando e acertando, tudo bem...
No diálogo acima, percebe-se, novamente, a interferência do elemento estético
sendo positivamente valorizado no ato de escolha de um algoritmo para a
transmissão escolar do cálculo escrito. Agora, porém, o elemento estético
parece estar melhor definido. Segundo as professoras, parece desejável que
exista, no papel, uma ‘disposição estética’ dos algarismos dos números que
estão sendo operados. Essa disposição é dita estética quando os algarismos
relativos às unidades, às dezenas, às centenas, etc. acham-se dispostos um
embaixo do outro, respectivamente. Se os algarismos forem assim dispostos,
elas dizem que eles respeitam uma ordem bem definida. É essa ordem bem
definida que é dita estética. Como essa ordem, dita estética, coincide com o
modo como se acham dispostos os algarismos no algoritmo que sobreviveu no
contexto escolar no qual atuam, as palavras ‘ordem’, ‘estética’ e ‘disposição
usual’, no contexto do diálogo ocorrido nas sessões interativas, parece
poderem ser tomadas como sinônimas.

Nesse sentido, uma ‘disposição

desordenada’ ou ‘não-estética’ chega a ser tolerada por elas desde que não
induza o aluno ao erro. Entretanto, quando colocamos a elas a questão de se a
disposição usual não poderia também induzir o aluno ao erro, elas parecem
desconsiderar involuntariamente a questão e mudar de assunto. Embora uma
delas chegue a admitir que se pode chegar ao resultado correto utilizando a
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disposição desordenada ou não-estética, não chegam, a rigor, a analisar a
questão relativa às razões pelas quais o aluno poderia errar mesmo utilizando
a disposição dita ordenada ou estética. Mesmo não sendo uma questão de
princípio, parece ser preferível continuar exigindo que os alunos adotem a
disposição ordenada, vista como simultaneamente boa e bela.
C: No ano passado eu dava aula para a terceira e eu aceitava. Esse ano eu estou dando aula
para a segunda série e peço para eles colocarem um embaixo do outro.
E: Por quê?
C: Porque na segunda série, principalmente nas contas com vai-um, eles se perdem se
colocar desse jeito. Eles se perdem quando vão somar...
E: Por que eles se perdem?
C: Eu acho que é porque eles não fixaram bem o que são as unidades, as dezenas... Porque
eu acho que, na terceira série, eles já entenderam o jeito. Na segunda série, fazemos riscos,
fazemos a casinha, fazemos um número em cada casinha. Na terceira, você já não faz mais
nada disso. Então, mesmo que eles se percam, que eles montem a conta desse jeito, eles
conseguem se localizar e localizar qual é a dezena do número, qual é a centena. Na segunda
série, o mais difícil é isso, trabalhar unidade, dezena e centena, tanto que vamos até o meio
do ano trabalhando isso para depois começarmos a trabalhar as contas. No começo, quando
vamos começar a ensinar, eu, pelo menos, coloco unidade embaixo de unidade, dezena
embaixo de dezena, centena embaixo de centena, para os alunos não se perderem. Agora já
estamos praticamente no final do ano, os que entenderam o jeito, que vão para a terceira
série, conseguem resolver uma conta assim. Tem aqueles que ainda não conseguiram
entender o que é unidade, o que é dezena, o que é centena.
E: Isso independentemente da ordem, da disposição.
C: Independentemente da disposição. O aluno que agora já entendeu o que é unidade,
dezena e centena consegue fazer essa conta. Se o aluno não conseguir fazer, é porque ele
não sabe ainda as diferenciações.
Como se pode notar, a argumentação desenvolvida pela professora para
explicar porque alguns alunos conseguem realizar a adição por escrito e
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outros não, parece significar uma compreensão de que bastaria que o aluno
soubesse identificar as posições dos algarismos nos números que estão sendo
operados para que ele obtivesse êxito na resolução. Subjacente a essa
explicação, é possível inferir uma certa concepção mecanicista e
comportamentalista de aprendizagem do cálculo escrito, uma vez que tal
concepção parece apoiar-se exclusivamente na noção de condicionamento. Um
tal tipo de concepção de apropriação escolar da prática do cálculo escrito é
reforçada por – ao mesmo tempo que reforça – uma concepção igualmente
mecanicista e comportamentalista da transmissão dessa prática, concepções
estas que parecem também constituir-se sustentação à naturalização do
processo de transmissão da prática do cálculo escrito na escola.
E: Mas então, por que vocês instruem seus alunos a colocarem os algarismos dos números
na disposição usual e fazem os alunos refazerem a disposição quando eles não procedem
dessa maneira? Por que será que vocês dão esse tipo de instrução?
C: Eu ainda acho que é todo um contexto histórico.
Gi: Eu penso assim: independentemente do jeito que o aluno fez a conta, se ele entender, se
colocar um monte de moeda de 1 real, de 10 centavos, ele vai saber somar, não vai ter
problema nenhum, ele vai conseguir resolver. Mas a nossa preocupação é que se um dia ele
for prestar um vestibular, até que ponto quem vai corrigir o vestibular vai aceitar que o
aluno faça isso?
C: A questão é...
Gi: Do social. A nossa preocupação é sempre com o social, até que ponto aquilo é
socialmente aceito. Nós acabamos deixando tudo meio nos moldes para o aluno poder
enfrentar problemas mais na frente, porque, senão, ele vai ter muito choque, ele vai ter
muitos problemas e nós, para evitar isso, acabamos “moldando”...
A: Até para o emprego mesmo.
Gi: Exatamente, no emprego. Se ele vai trabalhar num caixa de supermercado, imagina se
o dono do supermercado vai aceitar ele com essa conta assim.
E: O que você acha que o dono vai querer? Que ele acerte a conta ou que ele coloque numa
determinada disposição?
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A/Gi: Os dois.
O diálogo acima nos mostra em que extensão a noção de ‘pressão social’ é
tomada pelas professoras. Como se pode notar, elas a tomam com tal grau de
generalidade que tudo acaba sendo motivo para se resistir à desnaturalização
do processo de transmissão da prática do cálculo escrito na escola: o
vestibular, o futuro emprego do aluno, o dono do supermercado, etc. Desse
modo, as professoras acabam recorrendo ao modo como o cálculo se realiza
em outras instituições, contextos e atividades a fim de justificarem a
permanência ou não modificação de uma forma de transmissão do cálculo
escrito no contexto escolar, subordinando a prática do cálculo na escola aos
modos como tal prática se realizaria nesses outros contextos. Ao fazerem isso,
porém, as professoras parecem não se dar conta de que, muitas vezes, essa
subordinação não faz o menor sentido. De fato, por que razão um caixa de
supermercado, que realiza os cálculos de que necessita no computador ou em
calculadoras eletrônicas, necessitaria fazer cálculos escritos com lápis e
papel recorrendo a algoritmos usuais?

Por que razão os corretores de

provas de vestibulares exigiriam que os vestibulandos utilizassem algoritmos
usuais para realizarem os cálculos de que necessitam? Tais exemplos
surpreendentes e inadequados sugerem, uma vez mais, que as professoras
acabam involuntariamente ‘fabricando’ pressões sociais artificiais a fim de
justificarem a preservação da naturalização do processo de transmissão da
prática escolar do cálculo escrito.
E: Vocês estão levantando que há uma pressão social para que façam de um determinado
jeito. Agora vamos tentar discutir um pouco essa disposição. Ela é melhor em que sentido,
ela é pior em que sentido?
A: A princípio, a disposição ajuda a entender, mas depois, mais para frente, não vai
interferir no modo de fazer. No início do aprendizado, o aluno tem que ter uma base, e essa
base seria uma ordem...
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E: Essa base seria que um número tem que estar embaixo do outro, ou que tem que somar
unidade com unidade?
C: Na primeira série, fazemos um risco e separamos a unidade; fazemos um risco e
separamos a dezena e fazemos um risco e separamos a centena. Fazemos aquela casinha
desenhadinha na lousa. Tudo desenhadinho, as casinhas da unidade, da dezena e da
centena e eu acho que isso fica gravado. Aí, mesmo depois, quando você tira as
casinhas...
Gi: Mas que os alunos detestam as casinhas eles detestam...
C: Eles detestam desenhar as casinhas, mas é o único jeito de aprenderem, essa é a casinha
da unidade, essa é a casinha da dezena, essa é a casinha da centena. Para eles irem se
colocando, eles têm que ter o visual para eles gravarem. E depois que você tira a casinha o
aluno vai fazer daquele jeito.
Como se pode notar pelo diálogo acima, as professoras parecem destacar
como essenciais exatamente aqueles aspectos da prática do cálculo escrito que
não são, a rigor, essenciais. Assim, fazer o desenho de casinhas lhes parece
mais relevante do que as noções de agrupamento e troca em um sistema
numérico de base 10. Manter as ordens numéricas correspondentes uma
debaixo da outra, como uma regra inviolável a ser obedecida cegamente, lhes
parece mais relevante do que explicar aos alunos as razões pelas quais essa
regra não é nem suficiente e nem necessária para se realizar os cálculos por
escrito corretamente. Essa ultravalorização positiva de aspectos supérfluos em
detrimento de uma desvalorização de aspectos essenciais à compreensão da
prática do cálculo escrito acaba também contribuindo para o reforço da
naturalização do processo de transmissão dessa prática na escola.
E: Se vocês quiserem falar alguma coisa do primeiro encontro ou algo posterior a ele...
Gi: Vai, Léia, conta que você experimentou...
Le: [para Giovana] Você experimentou também.
Gi: Eu experimentei, mas daí alguns alunos não entenderam muito bem. Aí eu falei: “Deixa quieto”.
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Le: Eu fiz, alguns alunos entenderam. Para aqueles que não entenderam eu falei: “- Faz do
jeito que vocês faziam antes mesmo”.
E: Por quê? O que foi que vocês experimentaram?
A decisão de experimentar em aula um dos modos de se calcular por escrito
discutidos na sessão interativa anterior mostra que as professoras realmente
entenderam que estávamos propondo um novo método de calcular a ser
aplicado em aula.
Gi: Um dia, um aluno chegou e fez a conta ao contrário. Aí, eu tinha comigo que eu não ia
apresentar esse modo de fazer enquanto não surgisse oportunidade. Aí, o aluno fez ao
contrário. Aí ele falou: “- Os colegas estão dizendo que está errado, está errado?” Eu falei:
“- Não, não está errado, você tem que fazer do jeito que você vai conseguir. E ele
conseguiu. Após isso, eu expliquei na lousa assim: “- Quem achar mais fácil desse jeito,
pode fazer”. Não sei o que deu nele nunca tinha acontecido isso antes...
E: E o que ele fez, ele apagou, ele riscou?
Gi: Ele não apagou nem riscou, ele só começou ao contrário. Ele conseguiu fazer do jeito
dele. Então, não tinha nada escrito, não tinha toda aquela ‘rabisqueira’ que fizemos, não
tinha. Mas ele fez ao contrário.
E: E como você sabe que ele começou do outro lado? Só olhando o resultado deu para você
ver por onde ele começou?
Gi: Porque ele estava sentado na minha frente e o colega do lado avisou: “- Professora, ele
está fazendo ao contrário”. Expliquei na lousa e falei que seria opção deles o jeito de
resolver a conta. Aí, eles quiseram inventar também outras contas diferentes. Uma
multiplicação, uma divisão, tudo tentando fazer diferente. Eu deixei.
Esse momento do diálogo nos mostra a professora Giovana mais receptiva e
aberta à discussão relativa à introdução de procedimentos alternativos de
cálculo por escrito na aula. Entretanto, isso só ocorreu pelo fato de um aluno
ter dado o ‘ponta-pé’ inicial, fato este que sugere que os alunos podem influir
positivamente no sentido de desnaturalização da transmissão da prática do
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cálculo escrito na escola, ‘obrigando’ o professor a rever as suas concepções
e prática docente. Tanto isso é verdade que a professora parece ter se
sentido ‘obrigada’ a explicar o procedimento ‘invertido’ aos demais alunos,
fato este que, por sua vez, motivou os alunos – ainda que a motivação não
tivesse sido intencionalmente provocada pela professora - a buscarem
procedimentos alternativos pessoais para a realização das demais operações
aritméticas por escrito. O fato de o aluno que usou o procedimento invertido
não ter feito riscos ou marcas para chegar ao resultado correto parece ter
chamado a atenção da professora. Porém, quando ela se refere
pejorativamente aos riscos ausentes como “aquela rabisqueira”, pode-se
novamente acusar a valorização negativa que é por ela atribuída a todo tipo
de procedimento de cálculo por escrito que seja maculado por marcas ou
sinalizadores visuais.
E: Você estava contando que quis fazer uma experiência, como é que foi?
Le: Eu fiquei traumatizada depois do encontro. Porque eu sempre disse: “- Número
embaixo de número”. Acho que nunca mais vou usar esta frase.
E: Traumatizada?
Le: Não bem traumatizada. Eu pensei: “- Nossa! Que frase ridícula!”. Achei que seria
melhor: “Somar os números de cada classe com os da mesma classe”, e não falar:
“- Número embaixo de número”.
E: Mas, deixe-me tentar entender. Você se sentiu como?
Le: É que, às vezes, achamos que o que estamos fazendo está mais certo. Depois você vê
que não é nada daquilo. Isso acontece, por exemplo, quando falamos: “- Tem que começar
sempre da direita para a esquerda”, sendo que o cálculo pode também ser feito de outra
maneira e nem pensamos nisso...
E: Porque você resolveu experimentar fazer isso em aula?
Le: Ah! Foi logo depois do nosso encontro. Eu achei interessante.
E: Você sentiu vontade de experimentar?
Le: É, eu achei interessante.
E: Então, o que te moveu foi...
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Le: Foi assim... Bem, eu nunca tinha visto aquilo, entendeu? Então, eu achei interessante
também fazer com os alunos. Acho que foi uma curiosidade, ver como eles se saíam e
reagiam...
E: Aí, você resolveu apresentar para os alunos?
Le: Isso! Teve alguns que entenderam e conseguiram fazer.
E: Como eles reagiram?
Le: Ah! Teve aluno que na hora falou: “- Mas como isso é possível?”. Mas tiveram também
aqueles alunos que já entenderam as coisas mais facilmente.
C: O meu filho é aluno da Leia e ele sempre gostou de matemática. Aí, ele chegou em casa,
nesse dia, e falou assim: “- Mãe, você sabia que tem outro jeito de fazer a conta sem ser o
jeito que você me ensinou?” Aí, eu falei assim: “Que jeito?” “– Ah! É um jeito assim, meio
difícil, um pouco eu não entendi direito, mas a conta começa daqui para cá. Não é só de lá
para cá do jeito que você falou”. Eu falei: “Mas quem te falou isso?” Eu sabia, mas mesmo
assim eu perguntei: “– Quem te falou isso?” “– A professora ensinou fazermos de outro
jeito”. “– E você entendeu?” “– Ah! Na hora que ela ensinou eu entendi, mas eu acho que
do outro jeito é mais fácil”. Aí, eu perguntei para ele porque era mais fácil? E ele: “ – Ah!
Porque eu já sei fazer do outro jeito”. Então, é bem aquilo que falamos, o jeito que
aprendemos vai ser sempre mais fácil de ensinarmos, sabemos que aquilo lá vai dar certo.
Mas ele ficou bem surpreso nesse dia, chegou em casa e foi rapidamente me contar que ele
tinha aprendido de outra forma, tinha outra maneira de fazer a conta.
E: Você acha que a reação dele foi de que tipo?
C: A reação dele foi de perceber que pode ser diferente, sabe? Ainda mais que eu dei aula
para ele, falando sempre: “Número embaixo de número”!; “Comecem pela casa da unidade,
depois vai para a dezena”! Ele sempre foi bem em matemática. Muitas vezes, nem a conta
ele fazia direito e chegava no resultado certo.
O diálogo acima nos mostra como as tentativas concretas – a título de
experiência – realizadas pelas professoras no sentido de desnaturalizar a
prática escolar do cálculo escrito pode gerar desdobramentos inesperados.
Um deles é o de fazê-las convencerem-se de que muitos alunos são capazes de
compreender e realizar o cálculo por escrito, através de procedimentos
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alternativos, perfeitamente bem. Esse fato, por sua vez, induz as professoras a
reverem as suas visões absolutistas acerca da relação entre o fácil e o difícil.
Foi exatamente o que parece ter ocorrido com a professora Cristina quando
seu filho, surpreso com a possibilidade de existência de formas alternativas
de se calcular por escrito, lhe conta sobre isso em casa. A mãe-professora,
não se contentando em saber do filho se ele havia entendido o novo
procedimento, lhe interroga sobre a razão pela qual o filho achou o
procedimento usual mais fácil do que o invertido. A mesma problemática por
nós levantada e por ela vivida durante as sessões interativas é, desse modo,
transferida ao filho. Porém, da justificativa óbvia e precisa que o filho lhe
fornece para o fato de ter achado o procedimento usual mais fácil do que o
novo – “Por que eu já sei fazer do outro jeito” –

a professora retira

indevidamente a questionável conclusão de que “o jeito que aprendemos vai
ser sempre mais fácil de ensinarmos”. É claro que essa conclusão, quando
considerada isoladamente, faz sentido, uma vez que não se pode ensinar bem
e com facilidade aquilo que não se aprendeu de algum modo. Porém, essa
conclusão não decorre do argumento apresentado pelo filho, uma vez que se
o procedimento invertido tivesse sido o primeiro apresentado ao aluno,
segundo o argumento do filho, ele seria considerado mais fácil do que o
usual. Percebe-se, portanto, que professora fez a leitura que gostaria de fazer
do argumento apresentado pelo filho, transformando-o em um argumento em
favor da sustentação da naturalização do processo de transmissão da prática
do cálculo escrito na escola. Mas a motivação, o entusiasmo e o envolvimento
que, pela fala das professoras, os alunos parecem demonstrar pelos
procedimentos alternativos de cálculo por escrito – chegando, mesmo, a
transferi-los da escola para o contexto da família – deveria, a nosso ver,
receber uma explicação que transcendesse a problemática cognitiva restrita
referente ao par tensional mais fácil/mais difícil.
E: E vocês queriam comentar mais alguma coisa?
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Ge: É, eu fiquei pensando isso até o dia do nosso encontro. Quando eu me lembro que
costumo falar para meus alunos ‘número embaixo de número’, ‘unidade embaixo de
unidade’..., de repente, eu comecei a associar isso com outra coisa: aluno atrás de aluno,
olha a fila, então, fica uma coisa assim.. militar! E, às vezes, não costumamos dar o nome
certo para a coisa, que a unidade deve ser com a unidade, a dezena com a dezena. Na sala
de aula, comecei perceber essas coisas. Comecei a perceber que falamos assim todo dia,
que falamos coisas que a gente acaba não questionando mais. A gente fala e todo mundo
aceita...
C: Já é mecânico?
Ge: É!
Este último depoimento da professora Genirse é notável. Por meio dele, ela
parece ter ido além da problemática cognitivista restrita ligada ao par
tensional ‘mais difícil/mais fácil’ - que esteve exaustivamente em pauta na
discussão relativa ao uso de procedimentos alternativos de cálculo por
escrito na sala de aula - e ter-se dado conta de uma regra político-axiológica
que, imperceptivelmente, passa a ser transmitida aos alunos juntamente com
os procedimentos técnicos e aparentemente neutros da prática do cálculo
escrito. Quando se transmite um único procedimento técnico para se dar
conta da realização de uma operação aritmética, e se sonega ao aluno a
possibilidade de escolher um ou mais dentre vários procedimentos
alternativos para se enfrentar o mesmo problema, transmite-se também a ele,
inevitável e imperceptivelmente, a conduta ético-política da obediência cega
em qualquer circunstância, conduta esta que, aos olhos do aluno, seria
também positivamente valorizada pelo professor, mesmo sem sê-lo explicita e
intencionalmente. Desse modo, ao chamar a atenção para esse importante
fato, a professora Genirse acaba tornando explícito um argumento éticopolítico que reforçaria a necessidade de desnaturalização do processo de
transmissão da prática escolar do cálculo escrito.
E: Querem comentar mais alguma coisa?
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Gi: Fiquei esperando uma oportunidade para estar expondo este caso [procedimento
esquerda-direita] para meus alunos. Sou muito fiel aos meus alunos. Se tomo conhecimento
de algum fato histórico ou de uma verdade que conheci depois, eu falo assim: tem gente
que descobriu esse fato, e esse fato, tal, tal... Eu sempre falo os dois lados da moeda,
discuto tudo. Então, tudo o que acontece, eu acho que tenho que dar uma explicação para
eles. E eu achei, naquele momento, que eu não vinha falando, eu achava que estava traindo
eles. Sabe que vai te desesperando assim: “- Eu preciso contar, eu preciso contar em algum
momento”. Na hora que surgiu essa oportunidade parece que foi assim: “- Ah! Que bom!”
E outro detalhe importante é que quando dava resolução de problemas para meus alunos,
tinha mania de achar que eles tinham que resolver com aquela continha. E eles, muitas
vezes, têm um jeito próprio de resolver aquele problema, entendeu? Então, com aquela
discussão da continha, eu acabei deixando eles mais livres para tudo.
E: Quer dizer, para assuntos que não discutimos?
Gi: É! Porque, às vezes, ele não fez a continha que devia. Aí, você vê ele falar assim: “mas
que continha tenho que fazer?” Mas ele já chegou ao resultado, teve um desenvolvimento
até chegar àquele resultado. Então, eu comecei a parar de ‘pegar no pé’ deles nesse sentido.
E: Você percebe que isso ocorreu por causa da discussão no primeiro encontro?
Gi: É! É bem nítido para mim isso.
E: Poderiam ter sido outros fatos ocorridos na escola ou na sua sala que tivessem
despertado para isso.
Gi: Não! Foi aquela discussão.
A fala acima da professora põe em evidência um outro fato bastante relevante,
qual seja, o de que a problematização acerca da necessidade de
desnaturalização de uma prática matemática no contexto escolar se repercute
no âmbito de outra prática matemática nesse mesmo contexto. No caso
particular apresentado por Giovana, o impacto que lhe teria causado a
problematização acerca da desnaturalização da prática do cálculo escrito se
repercutiu, no mesmo sentido, na problematização da prática de resolução de
problemas matemáticos escolares.

203

Lu: Eu, em particular, eu não tentei, porque eu achei que eu não conseguiria.
E: Mas a proposta não era tentar aplicar em aula ou modificar...
Lu: Eu sei. Exatamente! Mas eu tive vontade, mas não me senti segura para aplicar. Eu
penso que é o ‘danado’ do medo de chegar na metade da conta e falar: não eu não vou
conseguir terminar. Então, não tentei, mas eu tive vontade. Tanto que eu comentei com uma
colega de escola sobre o assunto e ela: “- Não, mas nas contas temos que ensinar que é da
unidade, pra dezena e pra centena”. Aí, eu falei para ela que não, que eu havia descoberto
uma outra maneira que começa ao contrário. E ela: “- Nãaoo! Depois você vai ter que
me ensinar desse jeito”. Ela ficou entusiasmada para saber que jeito era esse. Depois,
cheguei até a perguntar para a Giovana como se fazia, porque eu tinha esquecido como
era. Você sempre esquece uma coisa que você não usa no dia a dia.
O depoimento acima da professora nos mostra o quanto a problematização
que realizamos durante as sessões interativas desafiaram as professoras a
modificar a sua prática docente, ainda que essa não tivesse sido a nossa
intenção. Mostra-nos também como tal problematização acabou também se
repercutindo para além do grupo de professoras que contribuíram com nossa
investigação e quão restritos parecem ser os conhecimentos relativos à
prática social do cálculo escrito daqueles a quem cabe a responsabilidade
social de transmiti-lo no contexto escolar. Esse fato parece constituir um
argumento a mais em favor da necessidade de desnaturalização do processo
de transmissão dessa prática na escola e, sobretudo, nos processos de
formação inicial e continuada de professores.
E: Vamos ver mais alguns modos de se calcular por escrito produzidos historicamente. Um
deles é o seguinte:
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A/Gi: O resultado da conta está em cima?
E: Sim! E aqui [segunda coluna] é o resultado de uma prova dos nove.
C: O procedimento é igual ao nosso, não é? A diferença é que o resultado é colocado em
cima.
E: Vamos ver este outro procedimento:

[Já havíamos mostrado às professoras, anteriormente, como funciona esse procedimento.
Comentamos que, possivelmente, os riscos sobre os algarismos não eram feitos; em vez
disso, parece que os algarismos eram, de fato, apagados].
C: Muito trabalho! Difícil...
Le: Se fosse por aqui [pela direita], rapidinho estava feito e pronto!
E: Para entendermos este outro procedimento que vou apresentar agora a vocês, eu vou ler
o trecho em que o autor indica como se deve proceder para realizar a subtração:

E: “Não podemos subtrair 8 de 2; mas 2 é o complemento de 8 em relação a 10, e esse
complemento nós o adicionamos ao outro 2 que está sobre o 8. Desse modo: 2 e 2 fazem 4,
o qual deverá ser escrito embaixo do 8 como o resto. Há, entretanto, esta condição, que ao
algarismo que segue o 8 (isto é, o 4), nós adicionamos 1, tornando-o 5”.
[Nesse momento, ocorre uma discussão entre as professoras acerca de como se deveria
proceder nesse algoritmo baseado na compensação, principalmente entre as que nunca
haviam feito uma subtração daquela forma. Entretanto, apenas mostramos o mecanismo da
conta; não explicamos nem que ocorria uma compensação e nem o modo como ela ocorria].
C: Eu aprendi assim (referindo-se ao processo de compensação).
Lu: Eu também aprendi assim e ensino assim.
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A: Eu ainda não consigo entender...
Le: Eu sempre tive vontade de saber como era...
E: Então, vamos fazer de novo...

[Realização da conta acima pelo procedimento de compensação]
E: Quem faz desse jeito? Lu, Cris...
Ge: Eu faço desse jeito quando tenho que fazer alguma conta para mim; às vezes desse jeito
e às vezes do outro.
Lu: Eu só faço assim para mim.
E: Então, vamos conversar primeiro com as que fazem desse jeito. Por que vocês fazem
assim e não ensinam desse jeito?
Lu: Eu ensino desse jeito.
E: Ah! É mesmo! Você ensina desse jeito.
E: Então, espera um pouco, deixe-me ver quem faz assim e não ensina assim. Cris, você faz
desse jeito mas não ensina assim, não é?
C: Eu aprendi a fazer essa conta desse jeito. A Léia até me perguntou o nome desse
procedimento. O nome que usávamos era: “- Emprestou, devolve”. E eu sempre fiz a conta
assim; aprendi na primeira série e fui para o Magistério fazendo a conta assim. No primeiro
ano que eu fui dar aula, estava discutindo com outra professora sobre como íamos ensinar
as contas, e eu falei para ela que eu iria ensinar desse jeito [compensando], porque era o
jeito que eu sabia fazer e eu o achava muito mais fácil do que ‘cortando’ [decompondo].
Ela falou para mim que eu não podia ensinar desse jeito, porque esse jeito não tinha lógica.
Questionou-me como eu iria ensinar a lógica do procedimento para a criança se ele não
tinha lógica.
Gi: Eu fiquei aqui fazendo essa conta e ainda está ‘ilógico’ para mim. Aqui, por exemplo,
dez para sete [apontando para a posição das dezenas]?
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Gi: Eu e a Ana não conseguimos ver isso.
Lu: Dez para dezessete...
Gi: Mas por que dezessete?
E: Então, vamos retomar...
[Retomamos a mesma conta].
E: Foi aqui que você parou?
Gi: Foi. Agora ficou óbvio, mas havia travado aqui, não conseguia fazer, eu fiquei: “- Dez
para sete, dez para sete, e aí?”.
E: Entenderam agora como se procede?
A: Não. Você fazendo é perfeito, mas...
E: Então, vamos lá, vamos fazer juntas.
A: [Propõe fazermos 501 menos 434].

[Após a realização conjunta]
A: Agora eu já entendi! Essa questão de emprestar um aqui [3] para mim virava treze...
E: Retomando aquilo que a Cris estava falando, por que será que ela não ensina desse jeito,
que é o jeito que ela está acostumada a fazer? Uma professora chegou pra você e falou que
não tinha lógica. E isso lhe convenceu?
C: Não me convenceu, mas tinha um padrão. Todas ensinavam daquela maneira, só eu ia
ensinar diferente.
E: Você se sentiu de certa forma pressionada?
C: Ia ficar uma coisa diferente dos outros. Mas, uma vez, eu fui substituir a suplência, e eu
tinha que fazer 200 menos 15. Nunca me esqueço disso, porque eu tive uma dificuldade
tremenda para fazer essa conta no ‘tal do cortar’. Eu não conseguia fazer...
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A: É como agora a gente fazendo aqui...
C: É! Eu não conseguia fazer...
A: Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Se quando você mudou, e fez por um
processo diferente, se foi fácil. Você achou simples?
C: Não! Tanto que eu fazia muita conta em casa para conseguir aprender a fazer por aquele
processo. Um dia, um aluno chegou para mim e falou assim: “- Olha professora, eu sei que
dá 85, mas eu não sei como. Eu quero que a senhora me explique a conta”. E eu fui explicar
para ele a bendita da conta de ‘cortar’. Eu tive muita dificuldade. Eu falei para ele que a
dificuldade acontecia porque eu não fazia contas daquele jeito. Porque, nesse procedimento,
você tem que cortar o zero; corta o zero que vai valer nove. E isso eu não conseguia fazer,
para conseguir explicar para ele o porquê da conta. Se fosse para eu fazer pelo outro
processo, seria muito mais fácil.
M: Por que você não ensinou assim?
C: Eu ensinei para ele desse jeito, ele falou que, para ele, era muito mais fácil. Ele falou que
fazia a conta desse jeito. Ele, na vida normal, fazia a conta desse jeito. Ele tinha aprendido
a conta de cortar quando ele foi para escola, que ele era de suplência, mas ele fazia assim:
“Eu sempre fiz a conta assim, mas a professora me falou que estava errado”. Eu falei:
“- Não, eu sei fazer assim também”. E falei: “- Mas eu ensino do outro jeito”. “Mas, por
quê?” “Porque toda professora ensina...”.
A: Vamos falar a verdade, os dois jeitos são terríveis! Eu prefiro contar nos dedos do que...
T: [Risos].
E: Por que são terríveis?
A: É uma rabisqueira, sabe? E corta, empresta, devolve, e tira daqui e põe para lá!
Gi: Esse negócio do aluno ter que vir até o último, emprestar, ir cortando, isso é muito
complicado para eles. Por exemplo, quando tem dois zeros assim, tem que ir lá no primeiro
número; é muito complicado para o aluno saber que, depois, o dez vai virar nove, o nove
vai virar oito, entendeu?
Lu: Então, esse jeito [compensando] se torna mais fácil.
A: Eu prefiro calculadora.
C: Nós que aprendemos dessa forma aqui [compensando], quando a conta tem muitos zeros
e vamos fazer com os alunos o de ‘cortar’, temos uma dificuldade danada, pelo menos eu
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tenho. Eu me perco no cortar. Para mim, é muito mais fácil fazer a conta assim
[compensando]. E só ensinei mesmo, porque todas as professoras ensinavam o
procedimento de cortar e só eu, em oito segundas séries, ia ensinar de maneira diferente.
E: E tem algum problema na escola que impediria você de ser a professora diferente?
C: Eu acho que tem. Eu acho que, daí, volta aquela questão que nós já discutimos. Volta,
outra vez, a coisa do padrão, que iria vir pai reclamar. Agora eu acho que, dessa maneira
aqui [compensando], pensando melhor hoje, refletindo sobre o assunto, que os pais não
reclamariam tanto, porque acho que a maioria dos pais faz a conta desse jeito. Porque,
quando ensinamos a conta de cortar, os pais vêm e falam assim: “- Ah! Mas mudou o jeito
de fazer a conta? No meu tempo não era assim, era emprestar e devolver, emprestava e
devolvia”.
E: O que você acha que você ponderou na hora de decidir?
C: Eu acho que eu ponderei a tal da lógica. Haveria lógica neste procedimento de cortar?
M: Ela também levantou, na época, a preocupação com o ano seguinte. Se ela ensinasse da
forma como ela aprendeu, os alunos iriam ter dificuldade na terceira série. Eu me lembro
quando ela colocou isso para mim.
Lu: Eu ensino desse jeito [compensando] e ensino do outro também. Eu ensino das duas
maneiras.
E: Por que você optou por isso?
Lu: Primeiro porque, na escola, eu aprendi dessa forma [compensando]. Aí, cheguei aqui,
vindo de outro estado, e aprendi desse jeito aí que todo mundo aprende. E na hora de
ensinar, eu achei melhor ensinar para eles o jeito que eu sabia fazer. Eles mostravam para
mim também o jeito que eles sabiam, porque, normalmente, eu trabalhava com a segunda
série, terceira série. Eles mostravam e eu falava: “- Podem fazer desse jeito que vocês já
estão acostumados, mas existe esse outro jeito”. Com a adição, a coisa já é diferente. Com
a adição ainda eu não tenho segurança [para fazer começando pela esquerda]. Nesses
dois procedimentos eu tinha. Um deles eu já fazia, e consegui segurança também no
outro. Então, eu ensinei das duas maneiras. E eu tive resultado na sala. Tinha criança
que tinha dificuldade da outra maneira e conseguiu fazer bem dessa maneira. Então,
eu não tive problema nenhum, nem com criança, nem com a direção de escola.
E: Não houve pressão para que você ensinasse de um determinado modo?
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Lu: Eu não tive pressão nenhuma de ninguém. Tinha gente que, na época, principalmente
quando eu comecei, que chegou a questionar: “- Mas desse jeito fica mais difícil, porque
como o aluno vai entender que aqui acrescenta um?”. Eu falei: “- Do mesmo jeito que ele
vai entender que aqui tira um”. E, até hoje, tenho para mim que eu não vou deixar de
ensinar dos dois modos, porque é bom para os alunos terem duas opções. E se aparecer
mais uma...
E: A Genirse faz desse jeito, mas não ensina. Por que você acha, Genirse, que você fez essa
opção?
Ge: Eu acho que é pelo motivo de sempre trabalhar com turmas da terceira série, que já
começaram a aprender pelo procedimento de emprestar. Então, a minha preocupação foi a
de apresentar duas formas e, com isso, bagunçar a cabeça da criança. De ela começar a
não entender. Só que, por outro lado, também fica uma questão para mim. É que eu
nunca tentei também. Mas a minha maior preocupação é a de estar confundindo. E depois,
a de não conseguir resolver isso e a criança levar essa confusão adiante e não conseguir sair
dela. Mas eu acho que foi, principalmente, pela questão do aluno já vir num processo.
E: O aluno já havia aprendido de um determinado modo?
Ge: É! Aprendeu de uma forma; e colocar de uma outra forma poderia fazer com que ele
ficasse muito confuso. Minha preocupação foi essa. Apesar de ter esquecido de que eu
havia aprendido das duas formas e de que não tive problema, faço das duas formas.
Acho que o problema foi o de não me questionar mesmo. Porque a criança vem assim,
todo mundo faz assim, eu também fui fazendo assim...
Na longa passagem do diálogo acima, percebe-se que as professoras voltam a
tematizar o problema relativo às dificuldades que poderiam ser geradas pelo
trabalho com os procedimentos alternativos de cálculo escrito em sala de
aula. Nessa tematização, a discussão volta a adquirir um tom estritamente
técnico e cognitivista, uma vez que a natureza das dificuldades que se
manifestam tende a girar em torno da questão relativa à maior ou menor
dificuldade que teria o aluno para compreender a ‘lógica de funcionamento’
dos procedimentos alternativos comparativamente aos procedimentos usuais.
Agora, entretanto, essa dificuldade de compreensão atinge não somente as
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crianças, mas também as próprias professoras que, surpreendentemente, não
se intimidam em evidenciar e discutir as suas próprias dificuldades de
compreensão. Nessa discussão, sobressai um elemento importante para a
nossa investigação, qual seja, a insegurança demonstrada pelas professoras
em se trabalhar com coisas que elas desconhecem ou não entendem muito
bem. De fato, como se pode observar pelas falas anteriores, algumas delas
chegaram a introduzir procedimentos não usuais de cálculo escrito, mas
apenas quando tais procedimentos já lhes eram familiares e quando elas
sabiam que poderiam explicá-los satisfatoriamente às crianças. Outras,
gostariam de fazer essa experiência, mas não o fizeram por receio ou
insegurança. Esses comentários francos que as professoras fazem sugerem
que um outro importante elemento de sustentação da naturalização do
processo de transmissão da prática do cálculo escrito na escola é a
insegurança que sentem as professoras de realizar um trabalho diferente,
insegurança esta gerada pela falta de uma base conceitual sólida referente a
essa prática que pudesse fazer com que elas adquirissem uma certa
autonomia intelectual que as capacitasse para a transformação dessa prática
na escola.
E: E vocês que nunca tinham visto?
Le: Eu já tinha ouvido falar, gente, que fazia conta ‘com escorrega’; sabia que tinha um
método que chamava ‘escorrega’. Eu sempre tive vontade de saber como era isso, mas
nunca aprendi. Achava estranho: “Escorrega??? Como será que é isso?” Sempre tive
vontade de saber e nunca tive a chance de aprender, mas eu tinha ouvido falar, mas nunca
foi assim como hoje, ver fazendo a conta, não...
A: Eu também já sabia que existia, já vi alguém fazer por perto, mas assim muito
rapidamente e não deu para entender como acontecia.
Gi: Eu acho que, em algum momento, uma colega fez isso. Mas eu achei complicado
demais e ignorei. Aí, ela veio me mostrar depois: “- Dá licença, acho que não dá não...”.
Então, sempre foi um bloqueio...
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Ge: Uma outra coisa que agora me ocorreu é que, no nosso tempo, quando éramos alunas
de primário, não existia o trabalho com ábaco, com material dourado, todas essas coisas. E
esses termos eram mesmo usados: escorrega, empresta e tudo mais. Depois, quando eu
comecei a fazer o Magistério, estava muito na moda o material dourado, o ábaco. Então,
acabamos usando esse material, onde, por exemplo, você colocaria esse número inteiro no
ábaco [apontando para o número 572 da conta anteriormente realizada] e o inteiro de baixo
[apontando para o 195]:

Ge: ... também ali, e o que parece mais correto, nesse caso, é fazer as trocas da casa das
dezenas para a casa das unidades. Acho que, talvez, se encontre aí a justificativa. Para nós,
isso parece lógico. Para a criança, não sei. Eu acho que não... Mesmo assim, para nós que
entendemos a lógica relacionada com o ábaco, com o material dourado e tudo mais, que se
faz muito na primeira, segunda série, eu acho que está muito mais relacionado com essa
questão, de que na época em que fizemos o Magistério estar muito na moda esse tipo de
trabalho. E isso fez com que esse tipo de processo fosse deixado de lado.
A comparação que a professora estabelece entre o tempo em que era aluna no
Primário e o tempo em que era aluna do Curso de Magistério fez com, pela
primeira vez nas sessões interativa, se fizesse menção a elementos mediadores
– tais como, ábacos e ‘material dourado’ montessoriano – no processo de
transmissão e apropriação da prática social do cálculo escrito na escola.
Pela fala da professora, a introdução de tais elementos mediadores nesse
processo parece ter sido bastante recente no contexto da formação de
professores, uma vez que ela só viria a conhecer tais elementos durante a sua
formação no Curso de Magistério, mas não no início de seu processo de
escolarização. É bastante interessante também a associação que a professora
estabelece entre a terminologia pedagógica que, em suas palavras, “teria
estado em moda” nesses dois momentos da história escolar da prática social
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do cálculo escrito em nosso país. Nesse sentido, teria havido um momento –
aquele em que os elementos mediadores para a realização do cálculo escrito
ainda estavam ausentes do contexto escolar – em que termos como
‘emprestar’ e ‘escorregar’ teriam estado em moda, e um momento
cronologicamente posterior – aquele em que tais elementos mediadores
teriam começado a invadir o ambiente escolar – em que termos como
‘agrupar’ e ‘trocar’ teriam começado a conviver com os antigos sem, no
entanto, provocar o seu total desaparecimento. Plausível ou não, é essa
instigante conjectura que a professora Genirse levanta para explicar o
desconhecimento, por grande parte dos professores das séries iniciais de
nosso Ensino Fundamental do procedimento de cálculo que se baseia no
‘escorrega-um’ e, conseqüentemente, da pouca valorização, ou até mesmo do
abandono, de certos algoritmos antigos baseados nessa “lógica” no processo
de transmissão do cálculo escrito no contexto escolar brasileiro. Outro
aspecto revelador que se manifesta na fala da professora Genirse diz respeito
à correlação positiva que ela parece estabelecer entre a utilização desses
elementos mediadores e a compreensão significativa dos procedimentos de
cálculo escrito ou, em suas palavras, entre a “conta” que se realiza e a
“lógica” subjacente ao processo de realização da mesma. Assim, ela parece
valorizar positivamente o papel desses elementos mediadores no processo de
apropriação e transmissão do cálculo escrito na escola, ainda que levante
uma certa suspeita em relação à possibilidade de se transferir, de forma
igualmente compreensiva e significativa, a lógica do procedimento de cálculo
por intermédio desses elementos mediadores do adulto para a criança.
E: No último encontro, terminamos discutindo sobre os dois procedimentos, principalmente
sobre o modo como vocês realizam a conta para vocês mesmas e o jeito como ensinam seus
alunos a realizá-las. Vamos recuperar isso fazendo a seguinte conta:
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[Realização da conta pelos dois procedimentos discutidos].
E: E vocês ficaram pensando sobre isso ou sobre a discussão...
Lu: Eu fiquei pensando nas duas maneiras de fazer. Para mim, eu acho melhor o outro jeito
[compensando], mas eu ensino as duas formas. Eu tento mostrar as duas...
C: Eu fiquei com uma curiosidade. Quando eu estudei, quando eu fiz a primeira e a segunda
séries, em 1983 e 1984, na escola que eu estudava, o “Liomar”, todo mundo que estudava lá
aprendia do jeito que eu aprendi [compensando]. Eu comecei a ler no PCN a parte que fala
da matemática moderna, e foi bem nessa época, na época da famosa matemática moderna,
que você aprende um método, aplica-o e está tudo certo. E eu fiquei pensando porque isso
mudou. Porque na escola “Liomar” todo mundo aprendia desse jeito, a minha mãe sabia
fazer conta desse jeito, só se ensinava desse jeito, de repente, mudou. O meu marido veio
do Paraná, e nunca viu a conta do jeito que eu faço, ele só faz do jeito de cortar. A Ana
Maria nunca viu a conta do jeito que eu faço, temos quase a mesma idade, então, não foi a
época. Pois, onde eu estava se aprendia de um jeito, onde a Ana estava se aprendia de
outro. Aí, eu fiquei pensando o porque da diferença, o porque da mudança e por que foi
algo regionalizado...
Lu: Eu aprendi lá em Petrópolis, em outro estado, Rio de Janeiro, e aprendi do mesmo jeito
que você...
Ge: Eu fiquei pensando na questão das duas formas e de não ter ensinado as duas para os
meus alunos. Aí, eu acho que eu pensei e acho que nunca passou pela minha cabeça estar
ensinando das duas formas, porque, no Magistério, nós trabalhamos muito com material
dourado, com ábaco. Trabalhando com material dourado, com ábaco, essa forma [trocando]
aí tem mais lógica. Então, eu falei assim: “- Bom, eu aprendi das duas formas e aprendi
bem as duas formas. Então, porque eu não poderia estar ensinando também e os meus
alunos aprendendo?” Eu estava esperando esse encontro de hoje, porque você falou que iria
trabalhar com o ábaco e também discutir a lógica do ‘escorrega-um’. Porque eu acho que se
você me perguntasse o porquê desse procedimento [compensando], eu não saberia explicar.
Esse aí [trocando] tudo bem, eu sei explicar, mas o outro [compensando] eu não sei. Ele
funciona, tanto é que eu uso as duas formas. Muitas vezes, eu me pego fazendo dos dois
jeitos, mas eu não saberia explicar esse processo [compensando]. E também, não tomaria a
atitude de ensinar sem saber explicar para eles...
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Gi: Eu fiquei tentando resolver várias vezes desta outra forma [compensando]. Eu estou
substituindo em uma quarta série. Então, toda vez que eles estavam fazendo conta, eu
ficava fazendo assim desse outro jeito [compensando].
E: Para experimentar?
Gi: É! Mas eu não vou dar desse jeito pra eles não, porque se eu explicar isso para eles vai
ser muito confuso, eles são de uma classe especial...
E: Vamos entender porque o procedimento funciona, o que está acontecendo quando faço
por um procedimento ou pelo outro. Vocês preferem começar por qual? O de emprestar ou
o de escorregar?
Gi: Faz o de escorregar para matar a curiosidade...
C: Eu acho que ele é ilógico.
E: É ilógico?
C: Porque tudo que vamos ensinar tem que ser concreto. Então, tem que ter a lógica, o
concreto. Você empresta do vizinho por quê? Porque ali tem uma dezena e o outro é
unidade...
E: Uma das características que vocês apontaram no procedimento aceito da adição era o de
ser mais prático. Na adição, há a opção pelo mais prático e, na subtração, não? Por que aqui
vocês estão escolhendo o que risca se ele não é o mais prático?
Le: Mas não tem uma explicação lógica para esse modo? Acho que se tem uma lógica, seria
essa: não importa se devolve em cima ou embaixo; você está devolvendo na casa das
dezenas do mesmo jeito, não é essa a lógica? Eu sei que eu estou devolvendo. Se eu
estivesse mexendo com material dourado, eu iria estar devolvendo para a casa das dezenas
do mesmo jeito, estaria devolvendo na mesma casa, dezena, se você colocar um em cima ou
embaixo, vai ficar na casa das dezenas do mesmo jeito, entendeu?
Ge: Ela está misturando os dois processos...
Le: Eu estava querendo a lógica...
Gi: Mas eu acho que tem uma lógica aí.
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Gi: Seis para quinze, não foi isso que vocês falaram que fazem? Seis para quinze, devolve
para o dois, e ela está dizendo o seguinte: “- Como você ‘pegou’ da dezena você devolve
para a dezena...
E: Quando você ‘pegou’ da dezena?
Gi: Quando se fala: “- Seis para quinze”. Porque, querendo ou não, se você fala seis para
quinze, você está jogando a dezena lá...
Le: Eu sei que tem uma lógica...
C: Mas se for devolver em cima, no 1, não é assim...
Le: Acho que independentemente de você devolver em cima ou embaixo, você tem que
devolver na casa das dezenas; só que se você devolver em cima, não, não é isso...
A: Eu acho muito louco isso aí...
C: Mas eu acho que é por isso que eu não ensinei dessa maneira...
E: Então, vamos ver o que ocorre nesses dois procedimentos, o que acontece quando eu
faço o ‘empresto-um’ e quando eu faço o ‘escorrega-um’. Vamos fazer no ábaco...
[Neste momento, houve a distribuição de material e forneceu-se explicação acerca da
variedade de instrumentos denominados ábacos].
E: Vamos fazer esta conta mesmo: 315 menos 226...
A: Vamos começar pela direita ou pela esquerda?
E: Como quiserem. Podemos começar pela direita e depois fazemos pela esquerda, está
bom?
[Realização da subtração no ábaco pelo procedimento de emprestar].
E: Vamos fazer começando pela esquerda? Vamos ver o que acontece quando começamos
do outro lado?
Ge: No ábaco é a mesma coisa. Mas, quando eu vou... [fazendo gesto de escrever]
E: Na escrita.
Ge: Isso, na escrita, você tem que riscar.
E: Por que será que isso aqui foi abandonado, esse jeito de começar daqui para cá? Vocês
fazem alguma idéia de por que isso aqui foi abandonado?
A: Ah! Eu acho que foi pelas coisas que já conversamos da rabiscação, que parece que está
errado, acho que foi uma coisa desvalorizada... riscar... é sujo!
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Ge: Acho que poderia ter sido até mesmo a questão da abolição do erro, o fato do erro
não ser aceito. Então, parece que está errado, e daí, como o erro não é aceito na escola,
ele não pode aparecer.
E: Vamos ver o outro procedimento.
Esses últimos comentários conjecturais das professoras Ana Maria e Genirse
são bastante interessantes. De certo modo, eles se aproximam de conjecturas
que já havíamos levantado, em momentos anteriores do diálogo, para
explicar as falas das próprias professoras. Parece que, agora, elas começam
a se dar conta de que as razões que estariam na base do abandono de
procedimentos obsoletos no processo de transmissão do cálculo escrito na
escola seriam menos de ordem técnico-conceitual (maior ou menor grau de
complexidade conceitual do procedimento) ou psicológico-cognitiva (de
maior ou menor dificuldade para o aluno aprender) do que de ordem políticoaxiológica. De fato, agora, para a professora Ana Maria, riscar é sujar, e
sujeira é coisa desvalorizada ou mesmo coisa a ser reprimida pela escola. Já
para a professora Genirse, na escola, errar não é algo visto com bons olhos,
é coisa que não se deve permitir; ao contrário, é algo que se deve punir. E se
o erro não puder ser evitado, ele deve ser escondido. Assim, um procedimento
de cálculo que tornasse visível o erro, ou mesmo que pudesse apenas sugerir
que se possa estar errando, não poderia ter sobrevivido no ambiente escolar.
Dessa forma, em tal ambiente, a sujeira e o erro acabam metaforicamente se
conectando, uma vez que o erro passa a ser visto como a ‘sujeira cognitiva
e/ou moral’.
[Explicação do procedimento de compensação na conta].
A: Gostaria de apresentar uma justificativa para estar se usando esse método, o método que
eu conheço. Esse método dá para fazer no ábaco e o outro não dá.
E: Eu nunca fiz, mas acho até que também dá. Vamos ver! Temos que colocar os dois
números – 315 e 226 – e, para saber a diferença entre 6 e 5, eu teria que acrescentar dez
aqui...
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E: Os alunos precisariam entender esse princípio [o de que a diferença permanece a mesma
quando se acrescenta a mesma quantidade a ambos os números que estão sendo subtraídos
um do outro]. Agora, eu perguntaria para vocês: é importante que eles compreendam o que
estão fazendo?
A: Muito!
Ge: Ah! Eu não sei. Porque eu acho que mesmo desse jeito que costumamos ensinar, que é
o trocar dezenas por unidades na mesma parcela, jeito este que ensinamos já há vários anos,
eu acho que mesmo você sabendo porque você está ensinando, o aluno não sabe porque ele
está aprendendo daquela forma. Mesmo você tendo trabalhado isso algumas vezes, lá no
primeiro ano, usando o ábaco e tudo mais, eu acho que nem sempre eles têm isso na cabeça
quando eles estão fazendo a conta, e depois, eles passam a fazer a conta automaticamente,
sem estar pensando nisso.
E: Sem entender o que está fazendo.
Ge: É!
E: Então, se alguém pedir uma explicação para ele sobre o que está acontecendo naquela
conta, ele não saberia explicar?
Ge: Ele não saberia. Ele coloca o um do ‘vai-um’, e muitas vezes ele não tem claro que
aquilo ali não é um, mas equivale a dez. Concluo que eu aprendi e uso das duas formas,
sem entender nenhuma das duas.
[Risos].
C: Eu não entendia porque eu fazia...
A: Deixa eu falar uma coisa? Até hoje tem coisa que eu não compreendo. Quando a
subtração tem um zero, assim, não um zero, mas vários zeros, um número grande com
vários zeros, eu consigo fazer, mas é complicadíssimo. Eu preciso parar e pensar muito.
Lu: E é nessa conta com todos esses zeros aí que eu acho que aquele outro jeito...
A: É mais fácil?
Lu: Muito mais!
E: O que está na base dessa escolha? Será que acabamos fazendo uma opção por algo que é
mais prático e que o aluno muitas vezes não tem idéia do que justifica aquele procedimento,
mas que, mesmo assim, ele vai conseguir a fazer conta?
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Lu: Eu acho que vamos muito por isso sim. Eu mostro dos dois jeitos, eu ensino primeiro o
jeito tradicional...
E: Tradicional é o que?
Lu: Que é esse aí mais fácil, que dá para fazer no ábaco. Quando eu percebo que os alunos
estão com muita dificuldade eu falo: “- Olha, quando eu aprendi, quando estava lá na
primeira, segunda, terceira séries, eu fazia assim...”, que é este outro procedimento
[compensando]. Porque tem aluno que não entende esse de cortar, não entende que, ali,
você uma hora tem que emprestar dez, outra hora vai estar emprestando cem, mesmo
fazendo a conta de maneira mecânica. Então, eu tenho mostrado dos dois jeitos. Eu tenho
ensinado pelo método de emprestar, mas eu mostro a outra forma também.
Le: Como vocês falam [dirigindo a Lu e a Cris]? “- Quem emprestou ali, paga aqui?” Você
não está emprestando, você está dando algo, então, se você deu uma coisa, não está
emprestando. Você acrescentou em cima, então, você acrescenta embaixo...
Lu: Mas é a mesma coisa...
Le: Não, você não emprestou, você acrescentou...
Lu: Da mesma maneira quando eu corto em cima, eu tirei, eu emprestei da dezena, da
unidade e, embaixo, eu estou devolvendo.
Le: Se fosse emprestar... mas você deu uma coisa...
E: A Léia está levantando uma discussão interessante. E parece que está chamando a
atenção para os termos que temos usado ou que continuamos usando, termos estes que, às
vezes, não têm o sentido do ato que estamos realizando. Ela está chamando a atenção para o
fato de como o termo ‘emprestar’ é inadequado no procedimento de compensação, mas
mesmo no outro procedimento, poderíamos dizer que é também inadequado pois, na
verdade, não se trata de um empréstimo, não estamos tomando algo emprestado; trata-se de
uma troca...
Le: É exatamente isso!
E: Os termos utilizados não estão relacionados com o que, de fato, ocorreu.
A: E isso dificulta a compreensão.
E: Vocês acham que isso dificulta a compreensão?
A: Acho!
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Le: Do jeito que estou acostumada a fazer eu também falo: “- Corta, empresta”; quer dizer,
é uma coisa que já me acostumei e nem penso nisso quando falo. Agora, nesse daí
[compensando], como eu não faço assim e não estou acostumada a fazer desse modo, eu
estava aqui pensando: antes eu não entendia essa conta, como se fazia, o que acontecia...
mas, agora, eu vejo que também não estava emprestando. Agora que eu entendi este modo
de fazer a conta, não estou emprestando...
C: Quando eu aprendi a conta, a professora falava: “- Emprestou, devolve! Não se esqueça
de que você tem que colocar o um embaixo, porque se você usou o um aqui, você tem que
devolver ele lá embaixo, você entendeu?” Seria essa a lógica usada: que se você pegou
alguma coisa emprestado, você tem que devolver, e era bem isso que a professora reforçava
conosco: “quem emprestou, tem que devolver!”.
E: O professor cria um artifício...
Gi: Tinha lógica para quem estava vivenciando...
Le: Era para não esquecer...
E: Você pode criar vários artifícios para que o aluno faça aquilo sem errar. Artifícios para
que ele não esqueça, porque esquecer pode levar ao erro...
A: Mas é o caso, antes do ‘p’ e do ‘b’ usa-se ‘m’, e para o aluno não esquecer, contam
aquela estória de que a mamãe só dá a mão para o papai e o bebê... Isso é ilógico porque
mãe dá a mão para todo mundo...
T: [Risos].
Le: Eu ouvi desde criança: “- Corta e empresta, corta e empresta!” Então, não paramos para
pensar, fazemos automático...
E: Quando vemos outro jeito diferente, também estranhamos, ‘desfamiliariza’ algo que
estava bem familiar. Aquilo que era tão comum e familiar começa parecer estranho...
A: É acontece...
Ge: É. Eu acho que, uma vez por mês, toda professora devia assistir a aula de outra, sabe?
Para ver o que acha crítico no trabalho da outra professora e para repensar sua própria
prática. Porque, só vemos que estamos errando, quando vemos alguém fazendo aquilo e
falamos: “- Que coisa estranha ela está fazendo!”. Aí: “Poxa! Mas eu faço isso!”. Eu acho
que, uma vez por mês, devíamos ter a obrigação de estar olhando outra professora. Eu não
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uso o termo ‘empresta’, eu uso ‘troca’. Eu uso troca por causa de uma regra. Eu trabalho
com regras, só por isso.
C: Até hoje, se eu vou fazer uma conta sozinha, então, eu falo: “- Seis para quinze, nove,
emprestou, devolve!” Até hoje, nunca parei para raciocinar, e a Léia falou isso, que diz até
hoje: “- Corta, empresta!”.
Le: Eu falava ‘empresta’ até o ano passado. Aí, quando eu aprendi a trabalhar com material
dourado - antes eu não me sentia segura - aí, eu percebi que não dava para falar ‘empresta’;
isso porque, era uma troca, e não um empréstimo; então, eu comecei a falar ‘troca’, ‘trocar’
uma dezena por dez unidades, por exemplo. Mas eu não tinha pensado sobre isso tanto
assim como agora...
E: Afinal, esses artifícios, não são para o aluno compreender melhor, são para ele acertar a
conta, não é? Tinha uma professora que usava o seguinte artifício: “- Dois mais nove,
quanto que é?” A classe: “- Onze, onze!” E ela: “- Sempre quando dão dois números aqui,
um morre, fica para debaixo da terra, e outro vai para o céu”.
[Risos].
E: Eu não estou querendo satirizar, acho que a professora faz isso com a intenção de que o
aluno faça corretamente a conta. Acho que, muitas vezes, estamos, ao ensinar o próprio
mecanismo da conta, lutando contra o que pretendemos, contra o que queríamos: que o
aluno compreenda. E, às vezes, ficamos criando artifícios, não para que ele compreenda,
mas para que ele...
Lu: ...decore.
E: Isso! Vale a pena aprender sem entender o que se está fazendo? É isso que estamos
tentando discutir aqui. A Cris acabou de testemunhar que, até hoje, quando ela faz a conta,
ela fala: emprestou ... devolve!. O artifício que o professor utilizou com ela, até hoje ficou
em sua memória. E esse artifício garante que ela não erre a conta. O quanto é importante
acertar, o quanto é importante compreender o que se está fazendo...
A: Compreender o que se está fazendo ou compreender o procedimento? Porque, podemos
fazer mentalmente...
E: Os procedimentos...
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A: O aluno pode entender exatamente o que está fazendo, mas, na hora de pôr no papel, não
compreender, com exatidão, porque chegou naquele resultado. Porque tem criança que fala
assim: “- Eu sei que dá tanto!”. Mas eu não sei como é que chegou naquele resultado.
E: Entender o procedimento, o que é? Quando você completa dez, você troca dez de um por
um de dez. É esse mecanismo, é esse procedimento que ele tem que entender, e quando ele
fala “um morreu”, “um foi para o céu”, ele não está entendendo esse mecanismo. Ele
apenas criou um artifício para poder fazer a conta e acertar.
Le: E acertar!
E: Bem, então, em relação aos mecanismos da subtração, vocês têm alguma dúvida em
relação a eles?
Gi: Posso falar uma coisa?
E: Claro!
Gi: Você pergunta se pensamos se o aluno compreende. Sabe que eu nunca parei para
pensar se ele compreende ou não? Eu só quero que ele saiba fazer, mesmo do modo dele, e
que faça certo.
E: Verdade?
Gi: E uso tantos artifícios, tantos jeitos, explico de tantas formas e, desde que ele mostre
para mim que ele fez, tentou, tudo bem! Para mim, se ele percebe, ele não tem que
compreender o procedimento que ele está fazendo. Não fico pensando se ele compreendeu
o procedimento daquilo que ele está fazendo. Se ele está fazendo alguma coisa, está dando
resultado correto, está ótimo!
Essa última intervenção de Giovana sugere o quão forte e enraizado se
encontra o pragmatismo pedagógico no processo de transmissão da prática
social do cálculo escrito na escola, e, notadamente, o seu lema vulgar do
“êxito a qualquer preço!”. Se o aluno faz certo e chega ao resultado correto,
não importa se ele estaria compreendendo o que faz, se estaria atribuindo
algum significado ao ato de seguir um procedimento. Isso faz com que se
torne natural desligar a atividade intelectual do significado – matemáticoconceitual e/ou de outra natureza – da própria atividade, e também, desligar
a atividade intelectual da finalidade da própria atividade. Desse modo,
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parece que o processo transmissão da prática social do cálculo escrito na
escola tem reforçado, cada vez mais, a naturalização desse lema pragmático
com fortes implicações ético-políticas negativas para a formação dos alunos.
Grande parte do trecho do diálogo que antecede essa intervenção de Giovana
torna evidente a natureza das reflexões realizadas pelas professoras acerca
da conveniência pedagógica de se estabelecer uma dissociação ou uma
consonância entre seguir e realizar corretamente um procedimento de cálculo
e compreender os aspectos matemático-conceituais que informam esse
procedimento. Embora as professoras pareçam divergir entre si em relação a
essa questão, em todo esse trecho do diálogo, elas se mostram mais
preocupadas em tentar compreender os aspectos matemático-conceituais
subjacentes aos procedimentos do cálculo escrito do que refletir acerca das
implicações político-ideológicas da questão acima. Isso parece gerar uma
certa contradição da qual as próprias professoras parecem não se dar conta,
contradição esta que se expressa no fato da não correspondência entre o
desejo de consonância entre o mecanismo do procedimento e a compreensão
desse mecanismo, que elas próprias evidenciam, e a sonegação – voluntária
ou não –, por parte de algumas, do estabelecimento dessa consonância no ato
de ensinar. É claro que o estabelecimento dessa consonância, cuja
necessidade muitas delas, talvez por razões diversas, já percebiam ou
começam a perceber – constituiria mais um elemento reforçador para a
desnaturalização do processo de transmissão da prática do cálculo escrito na
escola.
Le: Tenho trabalhado com o material dourado, e quando os alunos fazem corretamente as
contas, usando o material dourado, peço para eles explicarem: “- Mas por que você fez
assim?” Para ver o que o aluno explica e se ele está entendendo o que está fazendo. E eu
acho legal que eles comecem a entender.
E: Mas é interessante isso que surgiu aqui. Às vezes, estamos querendo que eles façam
acertadamente, sem compreender...
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C: Eu acho que é bem aquela frase de que os fins justificam os meios. Os métodos
utilizados são todos os possíveis, desde que a criança consiga fazer e faça certo.
E: O mais importante é que façam e façam certo?
A: Não!
Le: Igual àquela história que você contou do número que morre e vai para o céu, naquele
caso, o aluno vai estar acertando sempre, mas em algum momento, vai ser preciso que o
aluno entenda o que acontece na conta...
A: Porque se eu mudar uma coisinha, pronto, não sabe mais fazer. É como na resolução de
problemas, você dá um problema de modo diferente e o aluno não consegue compreender,
ele só compreende se tiver apresentado do jeito comum...
C: Agora, você falou que não é o mais importante a criança acertar, mas é isso que é o mais
cobrado, que façamos a criança acertar.
A: Isso!
A divergência de pontos de vista em relação ao lema pragmático do êxito a
qualquer preço, a que fizemos referência anteriormente, e em relação à
decorrente conexão que a crença em tal lema estabelece com a crença da
manutenção da dissonância entre o mecanismo do procedimento de cálculo e
a compreensão desse mecanismo se manifesta com bastante clareza nas
intervenções das professoras Cristina e Léia na passagem acima do diálogo.
O argumento acionado por Léia contra o ponto de vista de Cristina de que,
no processo de transmissão da prática do cálculo escrito, os fins justificariam
os meios é, entretanto, de natureza estritamente cognitivista. Mais
explicitamente, a professora Léia parece destacar o ‘absurdo’ de se empregar
um argumento de natureza ético-religioso – porque baseado em números que
descerão para o inferno ou que subirão para o céu – o qual, diga-se de
passagem, em nenhum momento foi invocado pela professora Cristina, para
se fundamentar um procedimento de natureza matemático-conceitual,
reforçando, desse modo – e sem ter consciência disso –, uma concepção
fundamentalista de cunho estritamente lógico da prática social do cálculo
escrito e uma concepção estritamente cognitivista do processo escolar de
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apropriação dessa prática por parte do aluno. Entretanto, nenhuma delas
parece se dar conta de que um tal tipo de argumento poderia, no máximo,
reforçar uma prática de cálculo baseada na consonância, mas nunca desafiar
o lema pragmático e a sua decorrente prática dissociadora do cálculo escrito,
prática esta que, justamente por não acreditar na necessidade de
estabelecimento de consonância, não chega a se sensibilizar com argumentos
em favor da consonância. As professoras parecem não ter ainda se dado
conta de que um tal tipo de divergência entre pontos de vista favoráveis ou
contrários a uma prática consonante do cálculo escrito não se resolve nos
domínios estritamente epistemológico e/ou psicológico. Para aprofundar-se,
um tal tipo de divergência deveria alçar-se para o domínio político-filosófico
mais amplo, e, dentro desse domínio, particularmente para o terreno da
axiologia política.
Gi: Eu penso que, às vezes, a nossa reflexão nas atividades de estudo na escola fica muito
centralizada em Língua Portuguesa. Quando temos uma criança que escreve errado, por
exemplo, quando ela escreve ‘gto’ para ‘gato’, falamos: “- Nossa! Ela está desenvolvendo
alguma coisa!” Mas se ela fizer algo semelhante em matemática você vira e fala: “- Eita!
Mas não sabe nada!” Entendeu? Eu acho que há uma supervalorização da língua e não há a
mesma valorização da matemática...
E: Você quer dizer que na reflexão que ocorre freqüentemente na escola, aquela referente
ao ensino de matemática não teria se desenvolvido tanto quanto a reflexão sobre o ensino
da Língua Portuguesa? Você acha isso?
Gi: Eu acho! No relatório7 está escrito assim: “O aluno é alfabetizado?”. Mas não se
pergunta: “Ele sabe, ele compreende matemática?” Há uma supervalorização da Língua e
não existe uma valorização da matemática.
Le: Tanto é que nós conhecemos os níveis da escrita: pré-silábico, silábico...
Gi: Conhecemos todos os níveis da escrita.
Le: Em matemática não tem os níveis...

7

As professoras, ao final de cada ano, têm que preencher um relatório impresso acerca da avaliação de cada
aluno.
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C: Quando nós vimos os PCNs, Língua Portuguesa teve um primeiro módulo de
alfabetização. Foram quase dois meses estudando. Depois, teve mais um tempo de Língua
Portuguesa. E o de Matemática foram apenas dois encontros, DOIS encontros!
A: E foi tudo ‘jogado’8.
C: Tudo ‘jogado’! E deram a apostila9 do curso para nós e vieram com aquela história de
tangranzinho, para montar um tangram, e foi só!
A: Teve também aqueles joguinhos.
C: Então, foi muito pouco. Agora, o de Língua Portuguesa foi bem extenso. Depois, teve o
curso de 60 horas do PROFA10. O de Língua Portuguesa, eu me lembro, deu quase 60
horas.
É interessante notar como, na passagem acima do diálogo, a professora
Giovana consegue trazer a discussão para o plano político-axiológico que
estávamos reclamando anteriormente. Entretanto, ela o faz não por meio de
uma discussão interna à pratica do cálculo escrito na escola, mas
comparando a pouca valorização que ela julga ser dada ao ensino da
matemática em relação ao da Língua Portuguesa por parte das autoridades
escolares e pelos definidores de políticas públicas relativas à Educação em
nosso país.
E: Vocês acham que é de informação que vocês precisam? É só informação que vocês
precisam?
A: Como só informação?
E: Uma informação de que vocês não dispunham e passam a dispor?
Le: Em Língua Portuguesa tem os níveis, mostra que a criança passa por estes níveis, os
quais devem ser respeitados. Será que em matemática não tem também esses níveis?
A: Eu não sei. Eu posso estar falando uma besteira, mas...
E: Não se preocupe, se é algo que lhe ocorreu...

8

Expressão que significa: realizar mal e rapidamente a atividade.
Denominação para texto impresso encadernado.
10
Sigla de Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, programa que se destina à capacitação do
professor em serviço.
9
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A: Quando eu fiz o curso do PROEPRE11, eu entendi que o lógico-matemático para a
criança só é solidificado até os seis, sete anos. Então, por causa disso é que, talvez, não se
tenha dado tanta ênfase a essas construções em matemática, ou seja, aos tais níveis. Porque,
julga-se que a criança – como eu disse, eu posso estar falando uma besteira – até os seis
anos é pré-silábica e está construindo o lógico-matemático: a seriação, a classificação, a
conservação, etc.. Julga-se que se a criança tiver todos esses pré-requisitos: seriação,
classificação, etc., ela vai, com certeza, conseguir construir esses conhecimentos ao longo
de sua vida escolar. Foi isso que eu ouvi, porém, eu posso ter entendido de uma forma
distorcida.
E: Tudo bem. Pode ser que não seja isso que eles falaram no curso, mas você acredita que é
assim? Vocês acham que os níveis ajudam? Por exemplo, se eu falar para vocês:
“Descobriram que tem um nível A, em que a criança está ‘assim e assado’, e depois ela vai
para o nível B”.
Gi: Particularmente, se você me informasse sobre tudo que estamos discutindo aqui, eu ia
achar muito legal, ia chegar em casa e esquecer tudo. Eu tenho que construir, eu tenho que
entrar em crise, eu tenho que fazer todos aqueles processos que Piaget explica. Eu tenho
que descobrir sozinha.
A: Eu não sei, talvez eu tenha compreendido errado isso no curso, mas tem alguma coisa a
ver.
Gi: No Magistério, a professora explicou todos os estágios que a criança passa: a questão da
seriação, a questão da conservação, de toda a questão da criança e o número que está lá na
Constance12. Só que a professora falou para nós assim: “- Se eu explicar tudo isso e vocês
entenderem isso, eu vou achar muito bom. Mas, para ficar melhor, vocês vão ter que fazer
uma pesquisa, gravar em vídeo, trazer para a aula, vocês terão que vivenciar isso”. E
fizemos. Aí sim, eu entendi como a criança pensa. Eu precisei vivenciar isso, ter aquele
contato mesmo. Então, eu acredito que se você desse a informação de tudo isso aqui que
estamos fazendo durante os encontros, eu não ia nem ligar.

11

Sigla de um programa de capacitação de professores que adota uma perspectiva construtivista, coordenado
pela professora da Faculdade de Educação da UNICAMP, Orly Z. M. de Assis; denominado inicialmente
(1980) por Programa de Educação do Pré-escolar e atualmente denominado Programa de Educação Infantil
e Ensino Fundamental.
12
Referindo-se a Constance Kamii e ao livro A criança e o número.
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A: Eu acho assim, se a criança tiver os pré-requisitos na área, o lógico-matemático, ela vai
bem, porque ela construiu essas coisas antes. Ela consegue separar, classificar, e ela vai
muito bem no que você explicar, ela compreende, ela não vê as coisas como uma coisa
automática, mecânica. Porque eu já tive alunos com um lógico-matemático muito bom que
se você perguntasse: “- Como é que você chegou nisso?” Ele explicava o procedimento, o
que compreendeu daquilo, porque fez daquela forma. Mas acho que uma coisa não justifica
a outra, porque pode acontecer também diferente.
Nesse último trecho do diálogo, percebe-se, bastante claramente, as
influências de uma certa perspectiva teórica construtivista no modo das
professoras conceberem o ensino e a aprendizagem da matemática escolar
em nível elementar. Tal influência se manifesta tanto no âmbito da
alfabetização na Língua Portuguesa quanto no da alfabetização Matemática.
A crença em etapas bem definidas e delimitadas para a apropriação do
conhecimento, correspondentes a etapas igualmente definidas e delimitadas
no plano do desenvolvimento cognitivo da criança parece ter lançado raízes
profundas no ambiente escolar. No entanto, algumas professoras parecem
reclamar da ausência de uma melhor e mais definida operacionalização
dessa crença no domínio da alfabetização matemática. Nessa reivindicação,
as professoras deixam transparecer que, nesse domínio, pontos de vista
construtivistas acerca do processo da construção da noção de número natural
por parte do aluno estariam mais fortemente instalados no ambiente escolar
do que aqueles referentes ao processo de apropriação da prática do cálculo
escrito.
E: Os modos como temos procedido em aula têm favorecido ou prejudicado que tipo de
coisa? Esses modos têm favorecido a compreensão? Tem favorecido o raciocínio? O que,
na verdade, esses modos têm favorecido?
Ge: Eu estava querendo colocar que acabamos reproduzindo aquilo que aprendemos, sem
estarmos pensando. Mas, aí, veio a discussão dos cursos de formação enfatizarem a
disciplina de Português, ou outras disciplinas, e matemática não. Não sei porque ocorre
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isso, talvez seja porque a matemática é considerada lógica; então, entende-se que é só
aquilo e pronto, a conta, por exemplo, vai dar como resultado isso e acabou. É entendida
como exata, não tem o que discutir. Então, é por isso que não se coloca uma capacitação
constante para o professor na área de matemática, certo? Acho que eles13 pensam assim.
Então, muitas vezes, só vamos aprender e entender, trabalhando com os alunos. Tem muita
coisa que eu só fui entender agora, trabalhando com meus alunos. E tem um monte de
coisas que eu ainda preciso entender para trabalhar com eles. É isso que está faltando.
Então, você pergunta: “- Falta informação?” Falta informação. Eu acho que é a questão de
estar revendo. Quando aprendemos, as coisas eram vistas de uma forma. Daquele tempo
para cá, as coisas mudaram muito. Acabamos não tendo mais acesso a elas. Você está aqui,
por exemplo, nesse grupo conosco. Estamos conversando, estamos debatendo, estamos
analisando uma série de coisas, mas isso aqui está acontecendo agora. E depois? Acabou.
Porque você não vai encontrar um outro grupo para você estar refletindo sobre as coisas
que você usa e faz em matemática. Nem nas centrais de estudos 14, entendeu? Então, eu acho
que é essa vivência de você estar entrando em debate. É isso o que falta para o professor.
Neste caso, não é só em matemática, mas em todas as disciplinas: História, Geografia,
Português, entendeu? Aí, muitas vezes você fica falando essas ‘charadinhas’, para o aluno
poder gravar. E se pega falando: “- Empresta aqui e vai para lá”.
Esse desabafo da professora Genirse sugere que a falta de uma ação contínua
e conseqüente por parte das autoridades educacionais do país no âmbito da
formação continuada de professores, sobretudo no terreno da educação
matemática,

tem

constituído

um

forte

entrave

ao

processo

de

desnaturalização do processo de transmissão da prática do cálculo escrito na
escola.
C: É bem isso que a Genirse falou mesmo! Costumamos falar: “- 10 unidades são trocadas
por uma dezena”. E quando vemos que não funciona mais, acaba falando: “- Empresta!
Empresta do vizinho”. Eu acho que, na matemática, o método fica sendo: “- Usa assim que
vai dar certo!”. Não tem a explicação do por quê.
13
14

Os responsáveis pelo planejamento e pelas ações ao nível da capacitação de professores.
Designação dada às reuniões pedagógicas semanais no âmbito da escola.
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Ge: E entra a ansiedade também.
C: É. O ano passado, eu pedia para os meus alunos resolverem um problema e eles tinham
muita dificuldade. Aí eu falava assim para eles: “Quando vocês contarem nos dedos, vocês
desenham o dedinho”. Os alunos faziam, e faziam certo; mas eles não sabiam fazer as
contas na lousa ou a conta armada. Aquilo, para mim, não estava certo. Por que é que
quando eu passava contas no quadro, eles não conseguiam resolver?
A: Aí é que está! Onde é que está escrito que criança tem que aprender a montar uma conta
deste jeito aí, sendo que tem a calculadora para isso. Ela precisa entender, só entender, ela
não precisa mostrar, provar para você que ela sabe fazer isso. Ela tem que entender o
procedimento. E aí, agora, eu fico pensando que, realmente, ela não precisa mesmo fazer
dessa forma, tem que aceitar todas as formas, mas eu também acredito que ela não pode
ficar sem esse tipo de informação, do socialmente aceito, que também é uma informação.
Ela tem que fazer de todas as formas possíveis, mas ela não deve ser cobrada só em saber
fazer a conta, né? Ela tem que ser cobrada mais na compreensão, porque ela pode fazer isso
mecanicamente. São poucos os que fazem realmente compreendendo.
Gi: A Genirse falou em ansiedade. Temos tanta ansiedade que o aluno consiga resolver
aquilo, que esquecemos de trabalhar antes alguns conceitos. Por exemplo, queremos que o
aluno saiba o antecessor e o sucessor de um número, e o aluno nem sabe o que é antecessor
nem sucessor, nem o que é antes e depois. Ele não sabe o que é ‘frente’ nem ‘atrás’, nem o
que é ‘em cima’ ou ‘embaixo’. Se não sabe isso, vamos querer que ele saiba o que
‘antecessor’ e ‘sucessor’? Eu acho que, por ansiedade, por querer que ele saiba o número e
faça contas, esquecemos de trabalhar conceitos matemáticos antes.
E: Por que será que vocês ficam ansiosas?
Gi: Eu poderia justificar como estamos vindo justificando: cobrança, cobrança! Mas eu vou
justificar de outra forma: auto-cobrança. Porque a minha colega de trabalho já está
trabalhando isso e eu ainda não trabalhei. Então ela vai falar: “- Nossa! A sua classe não
está junto com a minha. Não é uma competitividade, não!
E: Como?
Gi: Pode existir competitividade ou pode não existir. Mas é a questão de querer andar junto,
sendo que as classes são diferentes.
A: Não é isso!
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Gi: É uma auto-cobrança.
A: É o medo de ser tachada de incompetente.
Gi: Também, também!
A: A tal professora está trabalhando isso e eu não estou: “- Poxa! Que incompetência!”
Gi: No ano passado, estávamos conversando com a professora de terceira série. Aí uma
professora virou para nós e falou: “- Meus alunos sabem resolver isso, isso e isso”. E os
nossos não sabiam resolver uma determinada coisa. Eu pensei comigo: “- Eu sou uma
incompetente!” Como eu consegui trabalhar o ano inteiro e não consegui que os alunos
soubessem isso que os alunos dela sabem? Mas depois, eu percebi que no meu contexto de
classe, aquele conteúdo era ilógico.
E: Há o medo de que o aluno não domine aquele conteúdo a tempo de terminar o ano. O
medo de você deixar de trabalhar os conceitos e, por exemplo, se está lá no programa que
ele deve saber fazer soma com reserva, você se sente na obrigação de dar conta do recado..
Talvez, aconteça isso. O medo de que chegue o final do ano e você ainda não tenha
trabalhado tudo isso e de que eles ainda não dominem o conteúdo que está programado.
A: Qual é o medo? Medo da professora do ano seguinte. Ou da diretora.
Ge: Mas, agora, ainda tem também a prova do SARESP15.
A: Ah! Tem a prova SARESP...
Gi: O pior é a professora do próximo ano: “- Os alunos ainda não sabem isso?” Aí, você vai
tentar se justificar...
A: Como aconteceu esse ano, fala sério!
E: Mas vocês sacrificariam alguma coisa que vocês acreditam em virtude disso...
A: Eu estou sacrificando.
E: É?
A: Estou. Assumo. Chego em casa e choro.
E: Pois quando escolhemos algo em detrimento de outra coisa, significa que estamos
atribuindo valor a esse algo. Então, vocês sacrificariam algo que vocês acreditam por causa
dessa ansiedade?
15

Sigla de Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar, trata-se de um sistema de avaliação de ensino
implementado a partir de 1996, pelo governo do Estado de São Paulo, consiste na realização de provas por
todos os alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais, com o intuito de “monitorar a
qualidade do sistema de ensino subsidiando a tomada de decisões da Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo” (http://saresp.edunet.sp.gov.br/2002).
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A: Eu assumo que estou fazendo isso. Sacrificando minha crença naquilo que eu sei que dá
certo, que deu certo devido à opinião da maioria. Ninguém está me forçando a nada;
ninguém falou assim para mim: “- Faz aí, faz igual, faz aí, igual!”. Não! Porque eu
tenho livre arbítrio. Só que meu livre arbítrio...
Ge: Mas, então estão te forçando!
A: Não, não...
Ge: Pode não ser assim indiretamente, mas estão te forçando! Se você está ‘abrindo mão’
de algo por causa da maioria, é porque estão te forçando. É uma força assim, como se
diz...
A: Indireta?
Ge: Indireta, não! É difusa, mas é uma força!
A: Ah! Como eu sou fraca!
Ge: Não se trata de fraqueza.
Como se pode notar, a passagem acima do diálogo transcorrido, chega a
assumir um tom pungente, dado que as professoras se envolvem em uma
discussão aparentemente sem saída. Por um lado, elas se sentem com
liberdade para agir do modo como bem entendem; por outro lado, elas se
sentem compelidas, não se sabe bem por quem e nem como, a agir de um modo
que elas não gostariam de agir. Indiretamente, as professoras estão, é claro,
tomando como objeto de reflexão as relações de poder a que as suas ações se
acham condicionadas no ambiente institucional escolar. Elas conseguem
identificar, com bastante clareza, alguns ‘topos’ de poder tais como: a
necessidade de se cumprir os programas escolares dentro do tempo previsto; a
competição que se estabelece com outras professoras da mesma série que,
aparentemente, conseguem avançar com mais rapidez no programa; a censura
e a cobrança que deverá realizar as professoras da série seguinte em relação
ao nível dos alunos da série anterior; a cobrança e a censura advindas da
avaliação institucional dos órgãos oficiais; a autocobrança, a autocensura, a
ansiedade e a autopunição. Entretanto, como esses poderes não emanam de um
centro identificável, não se exercem diretamente e nem sob a forma de
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repressão explícita, as professoras os sentem e os definem como uma força
difusa, força esta que, na linguagem foucaultiana, poderia ser identificada
como uma rede de micro-relações de poder sutis, e múltiplas, que se
configuram em diversos níveis, e que ao mesmo tempo em que incitam e fazem
circular determinadas ações, acabam também inibindo outras. É essa
contradição, geradora de angústia e impotência, que parece arrastá-las a um
beco aparentemente sem saída. Embora essas relações difusas de poder se
mostrem condicionantes dos processos de transmissão de qualquer prática
cultural no interior da escola, é claro que elas se constituem campos políticoaxiológicos de sustentação a naturalização do processo de transmissão da
prática social do cálculo escrito na escola.
E: Para a realização da multiplicação, um dos procedimentos de cálculo escrito trabalhado
com as professoras foi o seguinte:

E: Na história, as pessoas que utilizaram esse algoritmo começavam da esquerda para
direita e procediam assim. [...]. O que vocês acham desse procedimento obsoleto?
Gi/M: É fácil!
A: Ah! É mais fácil! Porque, neste caso, se o aluno tiver o domínio da tabuada, ele faz
facilmente.
E: Antes de discutirmos as vantagens, vocês percebem que não é natural multiplicar as
unidades separadas das dezenas deste número aqui, o multiplicador. Não é natural tratá-lo
assim. Quer dizer, quando há um número de dois algarismos aqui [multiplicador], não está
na natureza da multiplicação tratá-los separadamente. Voltando, então, ao que discutíamos,
que tipo de dificuldade vocês enxergam e que poderiam ocorrer neste modo de proceder?
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Gi: Na colocação, na disposição dos resultados da multiplicação. Os alunos poderiam ir
colocando os números sem considerar a ordem de cada resultado.
E: Ele poderia colocar na ordem sem entender porque coloca duas ou três posições à
esquerda?
A: Poderia. Mecanicamente.
E: Como faria?
A: Por exemplo, quando você fez inicialmente a conta, sem pensar em processo nenhum,
eu, por exemplo, já decorei como é que se faz por este modo.
E: Poderia fazer sem compreender o que está fazendo.
Gi: O aluno poderia fazer assim:

Gi: Coloca dois zeros aqui e um zero aqui [em negrito na conta]. Na hora que tiver fazendo,
já vai colocando os zeros.
E: Poderia completar com zeros. Eu poderia completar com zeros, deixar só o espaço e não
colocar nada. Vocês acham que pelo fato de colocar zeros ajudaria a compreender o
mecanismo? E se aqui ao invés do 12 fosse 92? Vocês acham que os alunos teriam
dificuldade em multiplicar neste caso?
A: Não! Se o aluno conhecer o processo da tabuada, ele não vai ter problema. Não estou
falando em decorar a tabuada...
Le: Estou vendo que tem que se fazer duas contas, primeiro se faz doze vezes cem
[referindo-se a 12 vezes 135] aqui do lado e depois volta para cá com o resultado...
E: Tem problema fazer duas contas?
Le: Não.
A: Se a criança compreendeu, ela vai fazer mentalmente, não vai ter problema para ela.
E: Você acha que ela faz essas contas intermediárias mentalmente?
A: Se ela compreendeu, ela faz. Nós não fazemos?
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M: Eu acredito que faz.
Gi: É que ela [Eliana] tem que fazer o papel dela de mediação. Ela tem que complicar as
coisas para podermos discutir. É que eu gostei muito deste procedimento. Achei tão
mais fácil, mais prático, que poderia até ensinar para os meus alunos. É por isso que
você está tentando pôr dificuldade e nós tentando removê-la...
E: Não, eu não estou querendo complicar! Eu estou tentando entender melhor esta
facilidade de que falam, ver se ela é para este caso em específico, 12 vezes 135, ou se vale
para outros casos. Não estou querendo complicar não, só estou mudando os números para
ver se é isso mesmo que acham... Então, vocês acham que mesmo que o aluno fizesse de
cabeça ou não, fizesse duas contas, vocês não vêem como algo complicado?
A: Não!
E: Ele tem que parar e tem que fazer a conta para saber o resultado...
Lu: Não, isso não seria problema...
Na verdade, chegamos a nos surpreender mediante a pronta aceitação do
procedimento por parte das professoras e começamos a fazer perguntas
insistentes para verificar se elas haviam, de fato, compreendido o
procedimento. Diante da insistência, a professora Giovana faz um sagaz
comentário acerca de como entendia o papel da pesquisadora, o qual, segundo
ela, seria o de colocar intencionalmente obstáculos para que o processo de
discussão ocorresse, fluísse. Embora a professora interpretasse esse papel
como sendo o de complicar voluntariamente – o que não vem a ser o caso -, ela
parece ter conseguido captar um dos aspectos centrais do método da
problematização com base na história que intencionalmente pusemos em ação
durante as sessões interativas de investigação.
Le: Não seria tanto um problema ou uma dificuldade, seria mais uma... perda de tempo.
E: O aluno estaria perdendo tempo porque tem que fazer esta outra conta em separado?
Le: Eu pensei assim.
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Perder tempo parece ser um outro forte elemento de sustentação a
naturalização do processo de transmissão do cálculo escrito na escola. Como
já observamos anteriormente, o controle do tempo constitui uma das
preocupações mais fortes e reiteradas do professor, e talvez seja por meio do
reforçamento dessa preocupação que o ‘poder difuso’ sobre o trabalho do
professor se exerce de forma positiva. Tornar o professor um guardião zeloso
ou refém do tempo escolar constitui uma das formas mais sutis e perversas dos
poderes se exercerem sobre o seu trabalho. As professoras, entretanto,
parecem não terem se dado conta disso.
A: Eu acho muito mais visual esse procedimento aí. No outro encontro, o da subtração,
brigávamos porque aquilo era uma coisa que não compreendíamos. Pelo menos eu. Por
mais que vocês explicavam, a minha capacidade não foi tanta...
Gi: Qual? Da subtração???
A: É. Para mim aquilo não era visual, não entendia. Mas nesse procedimento aqui é muito
mais visual comparado com o modo de multiplicar que fazemos, no qual multiplicamos e
‘jogamos’ tudo em cima.
Gi: E quando o aluno faz corretamente esse sobe um, ele sempre esquece de somar depois...
A: Assim, é muito mais visual. Por exemplo, se você fizer 92 vezes 3 aqui do lado, ali na
conta vai continuar limpo. Não vai ter problema, não vai ter riscação. Não vai ter sobe
um, tira daqui, põe ali...
E: São o ‘riscar’ e o ‘subir’ que complicam?
A: Com tanto número lá em cima, na hora de somar, o aluno se perde com aquele monte de
números lá...
Ge: A questão do vai-um que é a mais complicada. Quando há dois algarismos aqui [no
multiplicador], coloca-se o que vai lá em cima, multiplica de novo e tem que somar a
unidade que está lá em cima...
A: Isso!
Ge: Depois, quando você vai multiplicar o segundo número, o aluno esquece escrito
aqueles números lá e...
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A: Já não sabe mais qual já foi e qual não foi. Isso aqui [procedimento em discussão] é
muito mais simples.
Gi: Não é compreensível para o aluno, porque sobe um, é difícil o aluno compreender que
está ‘jogando’ uma dezena lá para cima. Ele não compreende essa questão de centena,
dezena e unidade.
A: Ah! Mas vamos falar a verdade: nós também não. Só depois que nós começamos a dar
aula é que entendemos que aquilo ali é uma dezena que veio da casa das unidades. Vamos
falar a verdade, fazíamos tudo mecanicamente!
E: O nosso sistema de numeração decimal é uma construção complexa, não é uma
construção óbvia, evidente, que só de olhar você já entende como foi construído, como
funciona.
A: É por isso que eu prefiro fazer mentalmente isso daqui...
As professoras levantam ‘problemas’ que resultam do modo atual de proceder
na multiplicação, em que o multiplicador é constituído por um número com
dois algarismos. Sem nos darmos conta naquele momento, agora percebemos
que elas começaram a tratar o modo atual de multiplicar como um dos modos
possíveis, e não como o verdadeiro, o natural, o único pedagogicamente viável.
Entretanto, continuam insistindo em valorizar positivamente apenas o
algoritmo que não tem rabiscos...
E: Vamos ver um outro procedimento utilizado para a multiplicação que se chamava
gelosia ou per graticola... [...]
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E: E este procedimento? O que acham?
Le: Já iria complicar na hora de riscar...
A: Aquele lá [procedimento anterior] é mais visual, mais limpo. Essa coisa de risca, risca,
não dá muito certo.
E: Mesmo que o risco não seja sobre o número? Porque aqui não há riscos sobre os
números. O que mais?
Ge: Eu não entendi muito bem como que a soma é feita na diagonal e o resultado dá certo.
E: Porque será que funciona esse mecanismo? Porque será que funciona isso? Vamos tentar
entender...
M: Não é mais difícil, não. É mais prazeroso.
Gi: Eu imaginei o seguinte: para o aluno, esse é mais legal, porque parece mais uma
brincadeira do que uma conta, parece uma brincadeira...
Ge: Eu acho que em uma brincadeira nem sempre você chega ao conhecimento do
funcionamento, afinal, é uma brincadeira. A conta não pode surgir como um mistério,
assim fica parecendo um mistério, senão fica um mecanismo automático. Tem que se
saber o que está em jogo ali...
E: O que essa aqui tem de vantagem em relação às outras? Vocês já levantaram algumas
desvantagens.
Gi: A vantagem é que os resultados estão todos inteirinhos ali.
Ge: Na outra conta que fizemos por aquele outro procedimento, eu levantei a questão que
quando você está multiplicando, quando multiplica pela dezena, já tem aqueles números
que ‘subiram’ e estão lá registrados. Então, tem que lembrar de apagar, ou lembrar que
aquele número que está lá já foi utilizado na multiplicação pela unidade. Nesse caso aqui,
não teria esse problema. Então, acho que, nesse ponto, tem muita vantagem.
E: Então, vamos tentar entender e vermos juntas o que ocorre neste mecanismo e por que
ele funciona [...].
E: Vamos fazer agora um outro procedimento, que é mais antigo que este. Os números a
serem multiplicados são 243 e 325:
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Lu: Está horrível esse [durante a realização].
Gi: E eu já olhei ali [na conta realizada] e já entendi.
[Realização do procedimento].

E: Por que estava horrível?
Lu: Porque é número em cima, é número embaixo, risca, risca quando vai um, não gostei
não.
Ge: Tem hora que a gente não sabe que número está sendo multiplicado pelo outro...
Lu: No começo dá aquela má impressão, depois se torna um pouco mais fácil. Mas esse
negócio de vai-um, aí risca, aumenta o número de cima, aumenta de novo, complicou
muito. Principalmente porque tem número em cima e embaixo. Eu percebi que o número
embaixo só está multiplicando, está sempre trabalhando com a multiplicação em cima, mas
mesmo assim, dá uma sensação estranha, tem outras maneiras mais fáceis de fazer.
Ge: Sabe o que eu fiquei pensando agora, escutando você [Lu] falando: “- Corta aqui, risca
ali, põe em cima”. Eu fico imaginando que estamos aprendendo essa conta aí pela primeira
vez. Aí, eu comecei a pensar nos alunos quando também começam a aprender a conta,
o que passamos para eles pela primeira vez. Eu acho que eles devem ficar na mesma
situação que nós. [Ri] Também falamos: “- Agora esse, põe em cima, agora o outro
número...” Poxa! Eles devem ficar também todos confusos, iguais a nós, aqui, com essa
conta aí. A sensação deles deve ser a mesma...
A professora Genirse começa a estranhar os termos e a forma como explica
uma conta pela primeira vez aos seus alunos. Começa a não achar natural
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falar de determinado modo, proceder de determinado modo, em virtude das
dificuldades experimentadas ao fazer a conta proposta. Desse modo, a essa
intervenção da professora acaba se tornando o melhor argumento para o fato
de que vivenciar uma forma alternativa desconhecida de um procedimento de
cálculo escrito parece contribuir para a desnaturalização do processo de
transmissão da prática de cálculo escrito na escola, uma vez que, tal vivência
acaba praticamente obrigando a pessoa a se ver na situação daquele que tenta
se apropriar, pela primeira vez, de um procedimento.
Le: No começo eu achei mais fácil, mas, de repente, me perdi...
Lu: Começa a riscar demais, começa-se a ficar perdida...
E: Alguém já viu este procedimento?
A: Não! Foi a primeira vez.
Lu: Aquele outro jeito que você mostrou – o ‘gelosia’ - eu já tinha visto em livro, mas só vi
a gravura dele, não sabia como se fazia.
Ge: Eu fiquei aqui tentando fazer sozinha esta conta. Uma hora eu encontrei um pouco de
dificuldade, mas depois lembrei que você colocava sempre na mesma direção; então, fiz
mais mecanicamente do que por compreensão.
E: Vocês queriam falar mais alguma coisa?
M: Esse é muito complicado.
Gi: Eu compreendi, mas não gostei.
E: Vocês usariam?
T: Não!
E: A dificuldade deste procedimento está em que?
A: Está no limite do meu cérebro.
T: [Risos]
E: Como no limite do seu cérebro?
A: Nossa! Nem sei.
E: Na subtração usamos também o mecanismo de riscar...
A: Risca um pouco, só o básico...
Le: Talvez, este risque muito porque começa da esquerda para direita...
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E: Porque que incomoda o riscar? É uma questão visual?
A: Para mim, é a uma questão visual.
Le: É o visual, risca, risca, risca, chega uma hora que não se sabe mais onde se está. Riscou
embaixo, riscou em cima, riscou tudo, você não sabe o que você já fez... onde você está,
para onde você vai.
A: Não é a questão de ficar feio, a estética, é a questão de confundir mesmo.
E: Não é estética?
A: Não, não é estética, é a de se chegar em um momento em que você não sabe, de tanto
que você riscou, aonde que você está.
Lu: Eu acho que para ensinar esse negócio de põe o número novamente embaixo, aí risca
em cima é meio complicado. Se de repente ‘vai-um’ para outra posição, você tem que riscar
novamente o número, acho que complica um pouco também na hora de ensinar.
E: Experimentem fazer deste modo 235 vezes 453. [...] Como foi a experiência?
A: Péssima.
M: A Giovana teve uma experiência interessante...
Gi: Sabe o que aconteceu, é que eu me concentrei tanto na hora que fui fazer por este modo
a multiplicação, que quando eu fui conferir a conta, fazendo pelo modo que eu fiz a minha
vida inteira, eu tive dificuldade, quer dizer eu me ‘embaralhei’, senti falta de riscar número,
de cortar...
E: Interessante...
Ge: O engraçado é que eu até me perdi no modo que eu fiz a minha vida inteira.
E: Então, vamos fazer outra conta por este procedimento aqui...
Le: Outra conta por este modo?
A: Nãaaooo, Léia. A Leia gosta de sofrer...
Lu: O do quadradinho, aquele mais bonitinho?
E: É. Vamos fazer com os mesmos números pelo procedimento da gelosia.
E: Como foi a experiência de fazer a conta por este modo?
Lu: Muito boa. Gostei. Gostei mesmo!
E: Vocês ensinariam?
Lu/Le/A/Gi: Sim.
E: Porque é mais fácil?

241

A: Ah! Eu acho que temos que facilitar...
Lu: Se mostrar para o aluno do mesmo modo que você mostrou aqui para nós, que os
números vão ficar na posição deles mesmos, que o número já fica onde é a centena, onde é
o milhar, então, eu acho que isso se torna gostoso, eu gostei dessa, se torna fácil para o
aluno entender, para ele compreender.
E: Daria para fazer o procedimento com compreensão?
A: Daria. Só que, neste, o aluno pode fazer muito mais mecanicamente do que com
compreensão. Porque, depois que riscou, o resultado sai mecânico, isto em relação ao modo
como fazemos.
E: O aluno pode automatizar?
A: Muito mais. Dá para automatizar muito mais...
Lu: Se eu quero que eles aprendam...
A: Não. Não, se eu quiser que meus alunos aprendam. Se quero que eles acertem a conta,
este é ótimo, pois eles vão ter poucas chances de errar...
Lu: Isso! Se eu quero que acertem, então esse aí está perfeito.
E: O último procedimento que eu gostaria de mostrar para vocês é denominado
multiplicação cruzada:

[Realização do procedimento].
A: Esse é simples e dá certo. O único inconveniente que eu vejo é ter que guardar
mentalmente o ‘vai-um’. Esse é o inconveniente que eu vejo.
Lu: Acho mais fácil, mais simples esse.
E: Esse modo tem menos risco [dirigindo-se a Ana]...
A: É.
Le: O aluno pode esquecer o ‘vai-um’, mas pensando bem, o aluno pode esquecer o ‘vaium’ em qualquer modo que faça. Meus alunos anotam do lado da conta e esquecem...
A: É, ele pode esquecer de somar aquele ‘vai-um’, independentemente se ele escrever do
lado ou não...
242

E: Será que é o ‘vai-um’ que complica?
A: Não! Não é. É a não compreensão do procedimento...
Gi: Eu acho que a questão de unidade, dezena e centena não fica tão clara para o aluno. Ele,
muitas vezes, não sabe que não está multiplicando 1 por 3, mas 10 por 3. Ele não entende
essa questão de dezena e unidade...
E: Vamos comparar com a nossa forma atual de fazer...
Gi: Na nossa forma de fazer, os números ficam muito ocultos, o aluno tem que fazer mais
contagem mentalmente, e isso dificulta para o aluno compreender o que está fazendo.
Então, na nossa forma tem muita coisa oculta.
E: Coisas que foram feitas, mas que não foram registradas?
Ge: É. O ‘vai-um’, o aluno o colocou ali na conta. Depois que ele somou aquele ‘vai-um’,
ele o apaga e continua a fazer a multiplicação. E depois, quando ele vai rever aquela conta,
ele não sabe o que ele fez. Então, é muita coisa que fica perdida mesmo. Tem muita coisa
oculta, tem muito mistério nessa nossa conta.
Note-se a percepção da professora Genirse de que o ensino dos procedimentos
de cálculo escrito seja, talvez, um jogo em que as regras não estão aparentes
ou explícitas. Daí, qualquer tipo de ensino desses procedimentos que venha a
valorizar a compreensão e a significação deverá ser, necessariamente, mais
complexo do que um ensino que simplesmente valorizasse a apreensão
mecânica do mecanismo de funcionamento do procedimento. Desse modo, a
tomada de decisão em relação aos diferentes modos possíveis de transmissão
da prática do cálculo escrito na escola se tornaria mais complexa e não
poderia ser reduzida a uma mera análise absolutista, centrada na categoria
fácil/difícil, do eventual grau de dificuldade de apreensão do funcionamento
interno dos diferentes procedimentos de cálculo.
E: O que mais vocês pensaram?
A: Que existiram outros modos de fazer a conta e que, às vezes, não temos conhecimento
nem para saber qual é o melhor. Só que também existe um padrão, tem um padrão. A
questão de ter um padrão é um problema, porque nada impede, que além desses modos que
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você [Eliana] achou, nada impede que algumas de nós, ou qualquer outra pessoa, crie um
outro modo. Eu fiquei pensando que nada impede, pois somos nós que fazemos o uso da
conta, e nada nos impede de criarmos um jeito novo. Mas esse jeito vai ser aceito? Eis a
questão.
Note-se que a professora Ana Maria, na passagem acima, demonstra ter
produzido, no ato de problematização ocorrido nas sessões interativas, a
concepção de que os procedimentos de cálculo escrito foram historicamente
produzidos, isto é, de que eles constituem uma prática social histórica que
ainda está em processo. Essa percepção a faz incluir-se também nessa história,
a faz sentir-se sujeito ativo e participante dessa história e com plena
capacidade de interferir nela produzindo novos conhecimentos relativos a
essa prática. Pensamos ser essa percepção uma condição fundamental para a
desnaturalização do processo de transmissão da prática social do cálculo
escrito na escola.
E: Vou voltar a uma discussão que já fiz aqui. Vocês perceberam que há uma escolha?
A: Há uma escolha.
E: Já havia ocorrido a vocês pensarem que existiram outras formas de cálculo escrito
diferentes das nossas? Que esta nossa não seria a única forma possível?
A: Eu não. Nunca havia pensado nisso.
Lu: Passou pela minha cabeça quando cheguei a ler aquele livro que conta desde a época da
pedra, que o homem da época das cavernas calculava com pedras. Eu pensava que eles
deviam ter passado por um processo muito longo até chegarem nessa maneira, mas nunca
tinha visto essas formas...
Gi: Eu já achava que realmente existiam todos esses processos e que nós fazíamos por esse
modo porque é o mais perfeito, o mais acabado, o mais aprimorado. Porque se o homem foi
construindo, construindo durante muito tempo, o que temos hoje seria o mais acabado, e os
procedimentos que ficaram para trás eram imperfeitos, não deram certo e, por isso, não
teriam chegado até nós. Mas eu pensava assim, até mesmo quando discutimos a adição.
Agora não. Agora eu entendo que não foi uma questão de...
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E: Uma evolução?
Gi: Exatamente! Hoje eu não entendo mais essa história como um progresso.
E: Como algo que foi progredindo, progredindo até chegar a uma forma melhor, mais
acabada, e que as outras formas eram ainda imperfeitas.
G: É por isso que quando você pergunta: “- É uma escolha?” Respondo: “- É uma
escolha!”. Agora eu realmente enxergo como uma escolha.
Os depoimentos acima sugerem que a problematização que realizamos junto às
professoras durante as sessões interativas, embora não tivéssemos esse
propósito, teria contribuído para que elas produzissem uma nova concepção
acerca da história da prática social do cálculo escrito. Desde aquelas que
inicialmente julgavam que uma tal prática não teria tido propriamente uma
história, até aquelas que concebiam essa história de uma forma evolutiva
linear, acabaram, de certo modo, produzindo novas concepções, a nosso ver,
mais satisfatórias.
A: Se nós não conhecíamos essas outras formas, alguém fez essa escolha há algum tempo
atrás?
Le: Eu imaginava que as outras formas eram completamente absurdas, que não resolviam o
cálculo corretamente, por isso não teriam vingado.
Gi: Eu fiquei pensando um pouquinho mais. Nós temos a mania de falar que a criança tem
que construir conhecimento, mas não damos essa alternativa para ela em matemática. Nós
não damos a ela a alternativa de construir. Não damos alternativa para o jeito de juntar, o
jeito de tirar, ou de multiplicar. Nós ensinamos, mas ela não constrói. É por isso que ela
acaba não compreendendo nada. É porque ela não construiu, ela simplesmente adquiriu.
A: Será que ela adquiriu mesmo? Ela tomou conhecimento.
Gi: Não. Para mim ela apenas adquiriu.
A: Mas se ela não absorveu, ela não adquiriu.
Gi: Depende de como você entende o que é adquirir.
A: Aquisição para mim é quando algo é meu. Agora, quando tem coisa que eu sei, mas não
guardei, então eu acho que eu não adquiri aquilo.
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E: Se você perguntar para o aluno: “- Porque você colocou esse número aqui?” Ele não
sabe explicar...
A: É. Ele faz por fazer.
Gi: Mas tem uma outra questão: quando é que a professora pergunta isso para o aluno? Ela
só pergunta isso quando ele errou. Porque, se ele faz tudo certo, não perguntamos como ele
chegou ao resultado. Eu acredito que, na verdade, falta mais uma mediação de nossa parte.
E: Mas porque será que foi esta forma de proceder que permaneceu e as outras foram
excluídas?
Ge: Não é por causa do ábaco?
E: Porque por causa do ábaco?
A: Nossa! Não tenho a menor idéia. Foi uma pessoa que determinou?
E: Uma pessoa teria tanto poder para determinar isso? Duvido!
Gi: Porque na matemática não tem nomes dos coitadinhos que sofreram para construir isso
tudo. Ficamos sabendo como se faz, mas quem fez, eu não sei, eu não conheço...
E: Vamos olhar novamente as diferentes formas [colocamos as várias formas lado a lado].
Gi: Isso só pode ter tido uma questão social.
E: Por que social?
A: Ou então assim: “- Eu mando aqui, vai ser assim agora, pronto e acabou”.
Gi: Tem que ter uma explicação desse nível: social.
E: Social?
Gi: Social! Por exemplo, os burgueses utilizavam aquele sistema [o utilizado atualmente] e
os coitadinhos das fazendas faziam por outro sistema; então, para mim, existia uma questão
social por trás, pois não tem lógica.
A: Uma questão financeira. Vender o próprio produto.
E: Porque vocês acham que é uma questão social? Para vocês não é uma questão
matemática?
Gi/A/Ge/M: Não!
E: Porque, matematicamente isso não se justifica. E então, não está no campo do
conhecimento matemático. Matematicamente não se justifica, não existe uma forma
matematicamente melhor.
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Ge: Foi a questão que eu já levantei no encontro que falamos sobre adição: “- Unidade
embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, aluno atrás de aluno, a fila toda
organizadinha”.
E: Uma organização padrão...
Ge: Uma questão de controle mesmo. Pois aí está também, no âmbito do social, aquela
coisa de militar, um atrás do outro, direitinho.
E: Mas acho que essas coisas ocorreram antes do golpe militar, não foi? Elas começaram a
aparecer por volta do século XV, não foi?
Ge: Não estou falando da época do golpe militar no Brasil...
Notemos que, pela passagem do diálogo acima, as professoras justificam que
as escolhas dos procedimentos de cálculo escrito prevalecentes no contexto
escolar brasileiro da atualidade não teriam ocorrido com base em critérios de
natureza matemática ou mesmo pedagógica, mas sim no âmbito de relações
assimétricas de poder, em que determinados grupos dominantes acabaram
impondo o seu ponto de vista. Ainda que um tal tipo de explicação possa nos
parecer genérica e simplista, pensamos ser relevante o fato de as professoras
terem sugerido uma concepção de cunho social para a explicação da produção
das escolhas, opções e decisões tomadas no processo de transformação da
prática social do cálculo escrito na história.
Gi: Por exemplo, esse aqui você [Eliana] disse que a palavra em italiano significa ‘janela’.
E: Mas foi somente a origem da palavra, porque esse procedimento não foi somente usado
pelos italianos.
G: Mas, por exemplo, como foi um conhecimento construído por italianos, a partir de um
certo momento apareceu a necessidade de se construir um conhecimento mundial, e não só
regional.
E: Interessante isso... E por que abandonar o modo italiano?
A: Mas será que lá na Itália eles ainda não usam este aqui?
E: Creio que não. Principalmente este [‘gelosia’], a partir do século XVIII, é descrito como
obsoleto, bem como quase todos os outros procedimentos...

247

A: Ah! Alguém baixou uma lei!
E: É possível alguém baixar uma lei e falar isso? Você acredita mesmo nisso?
A: Não sei, acontece tanta coisa...
E: Mas você tem conhecimento dessa lei?
A: Eu não.
E: E por que você faz do modo que faz?
A: Porque alguém resolveu por mim. E se você não levantasse essa lebre, eu ia morrer sem
saber...
Embora a intervenção da professora Ana Maria - ao levantar a possibilidade
de uma determinação jurídica com força suficiente para regular e definir as
escolhas, opções e tomadas de decisões no âmbito da produção histórica da
cultura matemática - possa, à primeira vista, nos parecer simplista e até
mesmo ingênua, o fato é que, um tal ponto de vista, poderia aproximar-se de
uma concepção de matemática de cunho convencionalista.
Gi: Pra mim é uma questão de dominação.
E: Dominação?
Gi: De dominação. Para mim é! Por que o inglês é uma língua universal? Porque é uma
questão de dominação, entendeu? O sistema matemático, para mim, é visto, de certa
forma, como uma questão de dominação.
E: Vocês estão falando que a questão das escolhas em matemática tem a ver com relações
de poder, com dominação? É isso mesmo? O que está fazendo vocês pensarem isso?
Gi: Toda questão de comportamento humano, de certa forma, tem a ver com uma questão
de dominação. Até o estilo de roupa que você utiliza, vem de um estilo de dominação. O
jeito de você falar, vem da questão de dominação, então, o sistema matemático vem da
questão de dominação.
Ge: A forma de estar homogeneizando...
E: Você acha que houve uma necessidade, em determinado tempo, de homogeneizar e
escolher uma forma, talvez não “a melhor”, mas escolher uma para homogeneizar?
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Ge: Quando ela [apontando para Giovana] coloca a questão do poder, penso que quando a
população começou a ter acesso à educação, eles tinham que padronizar para poder
ensinar para mais pessoas, se fosse ensinar de diferentes modos...
A: ... Iria levar muito tempo.
Ge: Iria levar muito tempo e teria que produzir uma massa.
Procuramos rever com cuidado a fita vídeo-gravada para perceber como a
palavra ‘ poder’ teria começado a circular na discussão. Fomos nós que a
usamos, primeiramente, como sinônimo de dominação. Posteriormente, a
professora Genirse a utilizou. De qualquer modo, parece que, na continuidade
da discussão, a concepção jurídico-convencionalista anteriormente sugerida
pela professora Ana Maria para explicar o processo de regulação e definição
de escolhas, opções e tomadas de decisão no âmbito da produção histórica da
cultura matemática adquire um tom político na fala da professora Giovana,
uma vez que, esta, destaca, de forma marcante, as relações de poder e de
dominação como a base decisiva desse processo.
A: Não sei, posso estar falando uma besteira também, sei lá. Existe a questão de ter muita
migração dentro dos países; então, isso talvez gerasse algum problema. O pessoal migrava
muito dentro do país, mudava muito de região, e cada região trabalhava de um jeito
diferente. Aí, as pessoas saíam de um lugar para trabalhar em outro...
E: Depois do século XVIII, quase muitas dessas formas parecem ter desaparecido. E
quando reaparecem em algum livro, aparecem meramente como curiosidade. Parece que
todos os autores de livros destinados ao ensino, a partir de então, vão se propor a ensinar as
contas assim [do modo atual].
A: É como estão fazendo agora. Estão padronizando o construtivismo em todo lugar.
Estão sendo abolidos quaisquer outros métodos, isto é, em tudo, nos livros. Será que o
construtivismo é o mais correto? Não sei.
Num tom aparentemente crítico em relação aos processos sociais de
padronização cultural, notadamente em relação àqueles que ocorrem no
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interior da instituição escolar, a professora Ana Maria parece colocar em
xeque aquilo que considera uma tentativa de universalização da perspectiva
construtivista no modo de se conceber o processo de transmissão e
apropriação escolares da prática do cálculo escrito, em detrimento de outras
perspectivas e métodos.
Gi: Costuma-se discriminar uma pessoa porque ela é diferente.
E: E o diferente no ensino? Será que as formas diferenciadas de se ensinar atrapalhariam o
processo de dominação?
Ge: Quando se têm muitas formas diferenciadas, o dominante, se ele quiser exercer o seu
poder, teria que ter muito mais mecanismos de dominação. É mais difícil, para ele, quando
tem diversidade do que quando se tem tudo igual. Seria mais simples para ele, seria muito
mais fácil se tudo fosse igual.
Gi: Para o professor é muito mais simples resolver de um só modo, ensinar de um só modo
do que tentar fazer o aluno compreender.
Como se percebe, a professora Giovana se apropria da discussão iniciada
pela professora Ana Maria, acerca da padronização de métodos pedagógicos
no interior da escola, tentando transformá-la em uma discussão acerca da
‘discriminação’ daqueles que tentam agir de forma diferente no interior da
escola. Desse modo, a crítica ao difuso processo de padronização cultural se
transforma sutilmente em crítica ao igualmente difuso processo de
discriminação dos agentes culturais que tentam desviar-se desse imperioso
processo de padronização cultural. Por sua vez, após a nossa intervenção
provocadora, a professora Genirse, novamente, tenta ‘politizar’ a discussão,
apropriando-se das ‘falas pedagógicas’ das professoras Ana Maria e
Giovana a fim de inseri-las em um quadro político no qual intervêm relações
de poder. A professora Genirse chega, até mesmo, a levantar uma conjectura
para explicar o modo como grupos culturalmente dominantes, no âmbito
dessas relações, estariam tentando impor seus modos de pensar e agir. Nesse
sentido, para ela, a imposição desses modelos culturais seria possibilitada e
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reforçada pelo processo de padronização cultural que ocorre no interior da
escola, uma vez que o processo de padronização cultural, para efetivar-se,
requereria apenas mecanismos padronizados de dominação cultural. Desse
modo, seria por dificultar a circulação desses modelos culturais
padronizados e por requerer uma maior criatividade por parte dos grupos
culturalmente dominantes no sentido de produzirem, cada vez mais,
mecanismos de controle e dominação diferenciados, que a diversidade
cultural e os processos diferenciados de circulação do saber passariam a ser
indesejados e, até mesmo, combatidos no interior da instituição escolar.
Apropriando-se dessa conjectura política da professora Genirse, a professora
Giovana imediatamente retira dela a conclusão pedagógica de que seria, por
essa razão, muito mais fácil o professor ensinar de um só e mesmo modo do
que tentar fazer o aluno compreender. Essa rica e sugestiva passagem do
diálogo sugere que o incentivo à diversidade cultural e à diversidade de
formas de transmissão da prática social do cálculo escrito constituiriam
elementos de reforço ao processo de desnaturalização dessa prática no
interior da instituição escolar.
E: Eu vou colocar uma coisa que vocês levantaram. Vocês falaram sobre a questão do
tempo...
Ge: Eu estou lembrando das aulas que eu tive de História da Educação, que falavam que
quando o povo começou a ter acesso à educação, era assim: tinha o mestre com uma turma
enorme; o mestre ensinava os monitores e os monitores ensinavam à turma. Quer dizer, é
muito mais fácil ensinar um procedimento só para os monitores e eles o ensinarem aos
outros do que trabalhar com vários procedimentos.
E: Isso teria a ver com a questão do tempo? Perder tempo é um algo ruim?
Ge: Na era industrial sim.
E: Porque é ruim perder tempo? Por que isso parece ser visto como algo negativo?
G: Você sabe por que? O professor acha que tem que ficar dando conteúdo das sete ao
meio-dia e não vê que o aluno precisa de uma socialização, que precisa de uma conversa,
que precisa sair para brincar. Por quê? Porque quanto mais você fizer, mais retorno você
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vai ter. O parar para conversar, o parar para brincar são os métodos de se perder
tempo. Então, parar para pensar a respeito disso aqui é perder tempo, você poderia
estar fazendo um monte de coisas... É a produtividade!
Essa última passagem do diálogo sugere o quanto as professoras parecem ter
‘avançado’ em suas reflexões acerca dos fatores condicionadores do processo
de transmissão escolar da prática social do cálculo escrito. A inflexibilidade e
a angústia que, nas sessões iniciais, pareciam acompanhá-las diante de
ansiedades e expectativas não correspondidas pelas crianças no quadro de um
processo de transmissão da prática do cálculo escrito exclusivamente
conteudista, uniformizador, cognitivista e mecanicista, parecem ter-se
convertido em desafio e estímulo à tentativa de produção de novas formas de
transmissão dessa prática. Já no que diz mais diretamente respeito às nossas
intenções de pesquisa, essa passagem acaba sugerindo um outro elemento que
parece constituir um forte elemento de sustentação à manutenção da
naturalização do processo de transmissão associado a essa prática na escola,
qual seja, a mentalidade industrial-produtivista que se instalou na instituição
escolar, formatando a cultura matemática que nela circula, as suas formas de
transmissão e apropriação, bem como os valores e as finalidades a ela
associados. Para essa mentalidade, o severo controle do tempo escolar é um
elemento extrema e positivamente valorizado e, nesse sentido, ‘perder’ tempo
e/ou ‘perder’ o controle do tempo parece ser visto como incompetência
profissional.
E: Interessante... Se eu contasse para alguém que vocês falaram que matemática tem a ver
com relações de poder, essa pessoa iria achar estranho, pois não é usual...
A: Mas isso que você nos mostrou aqui também não é usual.
T: [Risos].
E: Porque o ensino de matemática é considerado... vamos dizer...
A: Neutro!
E: É, mas não é bem ‘neutro’ que eu ia dizer...
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A: Uma coisa mais relacionada com a lógica?
E: É! Um terreno sobre o qual as relações de poder não chegariam a exercer influência...
A: Mas as relações de poder estão em tudo, em tudo na vida da gente.
E: Mas vocês costumam ouvir isso na escola, nos cursos que fazem?
T: Não!
A: Não, porque ninguém fala nada de nada!
M: Ninguém pensa mais nada!
Gi: Ninguém refletiu conosco a respeito de outras possibilidades no domínio dos
procedimentos de cálculo escrito, das operações, como estamos fazendo agora, essa
reflexão toda que estamos fazendo.
A: Se nós chegarmos e falarmos que existem outros métodos para outros professores, eles
provavelmente vão falar: “- Não comece a inventar histórias, porque vem mais serviço para
nós. Nem fale isso para ninguém, guarda para você!”.
Esta

última

passagem

do

diálogo

sugere

explicitamente

que

a

problematização histórico-pedagógica que realizamos junto a elas, durante
as sessões interativas de investigação, teria contribuído no sentido de ajudálas a perceber a existência e a relevância pedagógica da dimensão políticoaxiológica do processo de transmissão escolar da prática social do cálculo
escrito, embora não tenhamos estimulado ou mesmo aprofundado essa
discussão, uma vez que nossos propósitos de pesquisa restringiam-se à
tentativa de tornar explícitos os mecanismos e condicionamentos que,
segundo as professoras participantes, estariam operando ao nível
transcognitivo desse processo escolar de transmissão.
[O diálogo seguinte se transcorre no momento em que, no último encontro, realizávamos,
no ábaco, a divisão de 242 por 2, e depois, de 547 por 2].
E: O que aconteceria se começássemos a distribuir pelas unidades? Vamos fazer esta: 753
dividido por 2.
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Ge: Aqui no ábaco é a mesma coisa, e se fossemos fazer por escrito, aconteceria a mesma
coisa que acontece na conta da adição ou em outras que você mostrou para nós, que vai
riscando...
E: Ter que refazer algo já escrito...
Ge: Isso! Aqui nesse caso [753 dividido por 2], teria que riscar uma unidade daqui [do
quociente], que já estava colocada, e substituí-la por 6, por causa da dezena que foi trocada
por unidades, gerando mais unidades para distribuir.
E: Isso! Vamos fazer juntas para ver como seria.
[Realização da divisão de 414 por 2].
Le: No tempo que eu estudava, quando eu fazia a divisão, eu fazia certo todas as contas de
divisão, mas eu não entendia nada do que estava fazendo. Quando eu comecei a trabalhar
com material dourado, no Curso de Magistério, passei um tempão para entender este caso
aí, quando tem um zero aqui [no quociente], porque, antes, eu tinha uma regrinha que era:
quando o número que está aqui embaixo é menor, coloca-se um zero lá [no quociente].
E: E com essa regrinha você conseguia resolver...
Le: É, mas não entendia nada, quer dizer, não entendia porque funcionava a regra...
[Realização da divisão de 9875 por 94, pelo procedimento ‘galeão’].
Ge: Quando eu estava na terceira série, que é a série em que aprendemos a divisão por
números com dois algarismos, fazia do jeito que a gente faz hoje, só que separava o número
que está na chave [divisor] por um pontinho. No caso da divisão de 9875 por 94, colocava
um pontinho entre o nove e o quatro. Então, não trabalhava com o número 94, mas com a
tabuada do nove e do quatro. Aí fazia: “nove dividido por nove, um”. Fazia uma
experimentação para ver se era possível fazer a multiplicação pelo segundo número assim:
“uma vez quatro, quatro, para oito, sobram quatro”. E quando eu faço esta divisão com os
meus alunos, trabalhamos com o número 94, com a tabuada do 94, quer dizer, eu oriento os
meus alunos a fazerem a tabuada do 94.
Lu: Acho que assim é mais fácil para ensinar...
Ge: O modo como eu aprendi é muito complicado...
A: Eu aprendi de um jeito parecido ao modo como ela está falando: “94 dividido por 94, dá
um, sobrava 4. Abaixava o 7, 47 dividido por 94 não dá, coloca o zero lá, e abaixava o 5, aí,
475 dividido por 94 dá, aí, por dedução, estimativa ou experimentação, via que dava 5...
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E: Como vocês falam para as crianças?
C: 47 dividido por 94, não dá. Abaixa o cinco...
Ge: Eu falo para os meus alunos que quando não é possível dividir, tem que colocar o
zero...
E: Eu estava querendo chamar atenção para a termo ‘abaixa’, do mesmo modo como já
tínhamos comentado sobre os termos ‘empresta’, ‘escorrega’ ou ‘cai-um’...
Le: Aqui [apontando para o 9 do dividendo], falamos também: “- 9 não dá para dividir por
94; junta com o vizinho...”. Aí, coloca-se um arquinho em cima dos dois e toda vez que
abaixamos os outros algarismos, vamos colocando um risquinho em cima deles para
lembrarmos...
A: Eu aprendi dessa forma.
E: Vamos fazer mais um procedimento.
Ge: Ele precisa de espaço para cima ou para baixo?
E: Para cima e para baixo. Não, espera aí, só para baixo. É muito parecido com o nosso.
Ge: Tem um nome?
E: Ah! Deixe-me ver. Tem sim, chama-se danda, que é como o nosso jeito ficou conhecido.

[Realização do procedimento].
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E: Aqui está uma cópia da página desta aritmética italiana, na qual este procedimento se
encontra. Estão vendo?
C: Nossa! O três dele parece com uma cobra.
Ge: E o dois parece um til.
E: O que vocês acharam?
A: Esse é melhor, é mais visível, mais visual.
E: Você está comparando com o galeão?
A: E com o meu também.
E: Ah! Com o nosso?
A: É. Neste fica mais claro o que está acontecendo.
E: Porque mais claro?
A: Dividir 534 por 83, sobrou isso: 369. Depois, dividiu-se 369 por 83, quer dizer, aí eu já
dividi até aqui [apontando para o 9 do dividendo]...
Ge: Eu acho, assim, que é muito parecido com o nosso. A única coisa, é que fica bem
melhor para se visualizar. Acho que é a questão do resultado ficar nas casas certinhas
[posições].
Le: Eu estava pensando o seguinte: quando este primeiro número é menor, ou seja, quando
não dá pra dividir, nunca colocamos desta forma, já junta com o seguinte. Seria importante
colocar este zero... Interessante isso.
Ge: Eu queria comentar algo que ocorreu depois de um de nossos encontros. Depois que eu
entendi aqui o tal do ‘escorrega’, que eu fazia, mas não entendia, eu queria comentar com
os meus alunos. E aí eu falei para eles: “- Olha, existe uma outra maneira de se fazer uma
conta de menos; e mostrei para eles”. Achei muito engraçado. Eles falaram assim para
mim: “- Ah! Meu pai e minha mãe só fazem conta assim. E eles falaram assim que esse é o
jeito certo de fazer a conta de menos, não o jeito que você ensinou para nós”.
E: O que você acha que era esse ser “o certo”?
Ge: Os pais costumam cobrar de nós, professores, o jeito que eles estudaram na escola.
Principalmente porque eles têm que ajudar os filhos. Aí, eles não entendem o que está
surgindo de novo, eles não têm como ajudar os filhos, porque eles sempre comentam para
mim, principalmente os pais: “- Ah! Você tem que dar aula para nós também, porque
quando vamos ajudar, nossos filhos falam que não é desse jeito que a professora faz, não é
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desse jeito que ela quer”. Eu sinto isso com meus filhos, porque quando eu vou ajudá-los,
eles falam também para mim: “- Não é assim que a professora quer, não é assim que ela
faz”.
E: Muitos deles devem acertar a conta não devem?
Ge: Acertam! Mas o que acontece na sala de aula? Normalmente, passamos problemas e
existem várias soluções. Colocamos na lousa, discutimos todas as soluções e sempre
pergunto para eles: “- Qual é o correto? Qual é o certo?” Aí eles ficam discutindo. Eu falo:
“- Vocês acham que é esse, mas o outro também não deu certo? O resultado não saiu
correto?” Aí eles acabam chegando à conclusão de que é possível se fazer das duas formas
e acertar. Isso acontece, por exemplo, quando passamos problemas de multiplicação e
muitos alunos resolvem fazê-los somando. Você coloca as duas funções e fala assim: “Eles tendem a achar que a multiplicação é que está certa. Aí, pergunto: “- Mas o outro
modo não deu certo?” “- Deu”. Aí o que eu coloco? Coloco que o outro modo é mais
rápido, que a multiplicação é mais rápida, que a conta fica menor. Mas os dois estão certos.
Então, eles têm essa noção. Mas os pais estão fora de toda essa dinâmica, toda essa
discussão. Para eles, o certo é passar o que eles aprenderam.
E: Acho que o pai vai ajudar quando o filho está com dificuldade. E aí, como o aluno não
consegue resolver daquele jeito, o pai vai tentar ensinar do jeito que ele sabe, que é o jeito
que ele acha certo, porque o menino não está conseguindo. Então, geralmente quando o pai
tem que ajudar ou interferir, é porque o aluno não está conseguindo resolver...
Ge: E a criança não aceita! Tem que ser do jeito que a criança faz, não quer ser diferente
dentro da sala de aula, porque, de repente, dependendo do professor, ele não vai aceitar
uma forma diferente.
E: Interessante...O que vocês acharam desse modo de fazer em que se vai riscando
primeiro?
C: Muito risco!
E: Muito risco?
C: Demais!
Le: Embaralha. É que confunde tudo e acabamos nos perdendo. Eu me perdi.
E: Interessante... E o nosso jeito, não há possibilidade de ‘embaralhar’?
Le/A/C/Lu: Tem!
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A: Mas acho que de tanto praticarmos...
Le: É. Vai saber. Se tivéssemos aprendido assim [galeão], íamos achar normal. E
também se começássemos a praticar, praticar este...
E: Comparando esses três modos que vimos e pensando nesses três modos, todos
apresentam dificuldades ou um deles traria mais dificuldade do que o outro para resolver?
Le: Um tem mais dificuldade, o do galeão. Agora, esse aqui [danda] foi o melhor. Eu gostei
desse.
A: Para mim, todos têm sua dificuldade.
E: Mas essa dificuldade é referente a que?
A: Do aluno não conhecer o processo.
Le: Ele sabe a técnica.
A: Mesmo o nosso jeito, até para quem sabe fazer, não é algo fácil de se fazer, você tem
que ter uma certa concentração para fazer, pelo menos no meu caso...
E: E a que você atribui essa necessidade de concentração?
A: Porque dividir e subtrair é mais difícil mesmo...
E: Por que?
A: Pelo ato em si.
E: Ah!!! Pelo ato. Você acha isso mesmo?
A: Acho. Porque somar é muito mais fácil, multiplicar também...
E: Então, para você, a operação de divisão, com o sentido de distribuir, e a operação de
subtrair, de retirar, seriam psicologicamente mais difíceis? O aluno não teria disposição
para fazer isso por causa do que significa? Mas eu vejo que as crianças, quando vão fazer a
operação de dividir com algum material, elas até fazem tranqüilamente. Elas distribuem,
elas repartem, elas somam, subtraem.
Le: Eu não acho que seja isso. Porque na multiplicação a gente não vê dificuldade, eu não
acho que os alunos sentem dificuldade.
A: Na multiplicação bem menos que na divisão.
Ge: Sabem o que eu fico pensando dessa discussão toda? De todas as operações, e não só
da divisão? Eu estava pensando assim... Que começamos a refletir e é tudo muito abstrato.
Você trabalha com números sem considerá-los na sua ordem. Porque, de repente, você
acaba se fixando muito mais nas regras, numa transmissão verbal do que, por exemplo,
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num trabalho com o ábaco. Que, de repente, você trabalhando e colocando realmente ao
invés dos números, ou trabalhando com os dois, mas trabalhando mesmo com a quantidade,
com as trocas, até na quarta série, até mesmo com contas assim que você já... Acho que aí
faz até algum sentido que você até a quarta série trabalhe com material concreto... e que
não tenha tanta pressa... o que acaba acontecendo, conosco mesmo, é a pressa de estar
dando conteúdo.
Algumas palavras finais
Como se fora brincadeira de roda Memória
Jogo do trabalho na dança das mãos
Macias
O suor dos corpos na canção da vida História
O suor da vida no calor de irmãos Magia
Como um animal que sabe da floresta Memória
Re-descobrir o sal que está na própria pele Macia
Re-descobrir o gosto no lamber das línguas Macias
Re-descobrir o gosto e o sabor da festa Magia
Vai o bicho homem fruto da semente Memória
Renascer da própria força a própria luz e fé Memória
Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós História
Somos a semente, ato, mente e voz Magia
Não tenha medo meu menino povo Memória
Tudo principia na própria pessoa Beleza
Vai como a criança que não teme o tempo Mistério
Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor Magia
(Redescobrir de Luiz Gonzaga Junior)
Iniciamos este trabalho apresentando nossa preocupação com a ‘naturalização’ do
processo de transmissão da prática social escolar do cálculo escrito no contexto escolar
brasileiro, ou melhor, com a sedimentação da idéia de que não haveria outra forma de se
realizar cálculos por escrito, senão por meio de uma determinada disposição numéricoespacial. Portanto, seria ‘natural’ realizar os cálculos por escrito do modo prevalecente. Por
outro lado, pesquisas que se destinavam a abordar a problemática do cálculo escrito no
contexto escolar concebiam esta prática como de natureza estritamente psicológica ou
epistemológica, e por conseqüência, os desdobramentos (propostas para o tratamento da
questão na formação de professores, dificuldades das crianças, etc.) de tal concepção
também sendo de ordem psicológica, cognitiva e formal.
Apontamos para a necessidade da identificação dos valores que estariam sustentando
a naturalização do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na
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instituição escolar. Apontamos para a necessidade de uma abordagem que considerasse a
dimensão político-axiológica do processo de apropriação e transmissão de tal prática
pedagógica no presente e para a necessidade de se considerar os procedimentos de cálculo
escrito como historicamente produzidos, isto é, de que eles constituem uma prática social
histórica que ainda está em processo. Defendemos que se tornava necessário discutir o
caráter normativo e sócio-histórico das regras subjacentes ao sistema de numeração decimal
hindu-arábico e que estão necessariamente presentes na constituição de nosso modo de
calcular.
Propusemos uma problematização do processo de transmissão da prática social do
cálculo escrito na escola, com base no diálogo entre o modo como havíamos constituído tal
prática na história e o modo como ela se manifestava no discurso de um grupo de
professoras que aceitaram participar como sujeitos de nossa investigação. Partimos dos
conjuntos de saberes relativos à pratica social do cálculo escrito considerados adequados,
por este grupo de professoras, e não dos conjuntos de saberes relativos a esse objeto que
seriam mais adequados sob o ponto de vista pedagógico. Nosso objetivo não era
tentarmos convencer as professoras de que agora lhes trazíamos a solução aos seus difíceis
problemas.
Estes propósitos implicaram uma tarefa fascinante, porém árdua: constituir uma
história do processo de apropriação da prática social do cálculo escrito das operações
aritméticas elementares, com base explicitamente em uma dimensão político-axiológica, e
que procurasse destacar as escolhas e exclusões no processo de produção e apropriação dos
saberes relativos a esta prática. Entendíamos que selecionar e excluir seria “uma operação
de poder”16. Ver a prática social escolar como permeada de relações de poder implica
entender que este é um campo de disputa17, que oferece sustentações e resistências; era
imperioso que entrássemos neste campo de disputa.
Constatamos que as razões que estariam na base do abandono de procedimentos
obsoletos no processo de transmissão do cálculo escrito na escola seriam menos de ordem
técnico-conceitual (maior ou menor grau de complexidade conceitual do procedimento) ou
psicológico-cognitiva (de maior ou menor dificuldade para o aluno aprender) do que de
ordem político-axiológica. Por exemplo, um procedimento de cálculo que tornasse visível o
16
17

SILVA, 1999, p. 16.
SILVA, 1999, p. 24.
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erro, algo desqualificado, ou mesmo que pudesse apenas sugerir que se pudesse estar
errando, não poderia ter sobrevivido no ambiente escolar. Dessa forma, em tal ambiente, a
sujeira e o erro acabam metaforicamente se conectando, uma vez que o erro passa a ser
visto como a ‘sujeira cognitiva e/ou moral’.
Constatamos que se nos processos históricos de apropriação pragmática da prática
social do cálculo escrito, em tempos e contextos geopolíticos diferentes, a precisão do
cálculo e a obtenção de resultados corretos pareciam estar direta e conscientemente ligadas
a objetivos e interesses postos por outras práticas sociais como a astronômico-astrológica, a
náutica, a comercial, a financeira, a administrativa, etc., no contexto escolar de referência,
ao qual os discursos das professoras participantes de nossa pesquisa nos remetem, a prática
social do cálculo escrito parece não mais estar vinculada a outras práticas, parecendo ter
adquirido uma autonomia que faz com que as noções de precisão e correção nos cálculos
escritos passem a ser vistas como algo bom e desejável em si e por si mesmas. Desse modo,
o pragmatismo presente nos processos históricos de transmissão e apropriação da prática
social do cálculo escrito parece caracterizar-se bem mais pela utilidade e aplicabilidade
dessa prática em outras práticas fortemente valorizadas; em outras palavras, nos processos
históricos de transmissão e apropriação da prática do cálculo escrito, tal prática parece
retirar indiretamente o seu valor da valorização atribuída a outras práticas que ela ajudaria a
promover e desenvolver.
Constamos que o processo de valorização, apropriação e re-significação da prática
social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico por parte de portugueses e árabes parece
não ter ocorrido de forma isolada ou independente do processo de valorização, apropriação
e re-significação de outras práticas sociais cujos desenvolvimentos, a partir de certo
momento, mostraram-se condicionados ao desenvolvimento da própria prática social do
cálculo escrito. No caso do contexto português, o processo de apropriação da prática social
do cálculo escrito ao modo hindu-arábico se mostrou fortemente condicionado pelas
exigências e necessidades colocadas, a partir de certo momento, pela prática social
astrológico-astronômica e, principalmente, pela prática social náutico-astronômica e,
posteriormente, pela prática comercial. A constituição dos diferentes processos de
apropriação e re-significação da prática social do cálculo escrito ao modo hindu-arábico
nunca foi feita de forma desinteressada e fora de projetos políticos de grupos dominantes
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que atuaram nos contextos geopolíticos nos quais esses processos de apropriação
ocorreram.
Constatamos a existência de uma tradição metodológica que exerce um poder
determinante sobre a forma de transmissão da prática social do cálculo escrito no contexto
escolar, poder este que parece não estar situado em um ‘topos’ identificável, mas que,
mesmo assim, parece exercer-se de fora para dentro da instituição escolar, determinando
condutas e escolhas pedagógicas e, portanto, impondo a apropriação de determinados
valores que, por sua vez, também seriam veiculados no processo de transmissão da prática
do cálculo escrito no contexto escolar. Tal poder se manifestaria com tal intensidade e força
na formatação padrão do processo já naturalizado de transmissão da prática social do
cálculo escrito na escola que, tentar desafiá-lo, seria um “ato de loucura”. Tal poder penetra
e controla o ato cotidiano de fazer contas. Se há uma tradição metodológica que insere em
nossos corpos automatismos e hábitos, resistir a isso requer, antes de qualquer coisa: “um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm”18,
suspender o automatismo da ação, “parar para pensar, parar para olhar, parar para
escutar...”19.
Poderíamos ainda nos perguntar, mas por que é necessário uma problematização do
processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na instituição escolar?
Primeiro, porque defendemos que a apropriação da prática social do cálculo escrito
não é somente algo que possibilita aos alunos “fazerem coisas”20 (por exemplo, realizarem
cálculos por escrito com números), mas também, e sobretudo, como algo que “faz coisas às
pessoas”21 (por exemplo: acreditar que seria bom e natural ‘não se perder tempo’; ou que,
demorar-se na realização de qualquer atividade, seria ruim; ou que, não ‘sujar’ o caderno
quando se realiza o cálculo por escrito é algo importante e desejável; acreditar que o erro é
algo equivalente à ‘sujeira moral’, etc.).
Segundo, porque conceber os procedimentos e a prática social do cálculo escrito
como não ‘naturais’, como resultantes de processos históricos de produção e apropriação,
permite “destacar seu aspecto político e histórico”22, o que implica que podemos “fazer
18
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coisas diferentes e coisas dissidentes com eles”23; que podemos ainda “dizer outros
discursos, diferentemente daqueles que estão dizendo, julgar de outra forma,
diferentemente de como estão julgando, fazer outras práticas diferentemente daquelas que
estão fazendo”24.
Terceiro, porque quando se naturaliza o processo de transmissão da prática social do
cálculo escrito no contexto escolar, quando se tenta esconder “as marcas do processo
social de sua construção”25, quando “o caráter precário, mundano, profano se transmuta
em natureza, em transcendência”26, o que nos resta fazer, enquanto apropriadores e
transmissores deste processo, é ‘consumir’ este objeto. E não é isso o que queremos, nem
de nossos professores e nem dos alunos deles.
Em outras palavras, talvez, trazer para este processo de transmissão o caráter
mundano da prática de fazer “contas” (e da própria atividade matemática, por que não?) e
nos percebermos não só como herdeiros de algo produzido (não sem conflitos, não sem
relações de poder), mas também e sobretudo como produtores de algo novo. Afinal,
podemos até, como disse a professora Ana Maria, criar “um jeito novo”. Essa percepção
faz com que nos incluamos também nessa história, faz-nos sentírmo-nos como sujeitos
ativos e participantes dessa história e com plena capacidade de interferir nela, produzindo
novos conhecimentos relativos a essa prática. Pensamos ser essa percepção uma condição
fundamental para a desnaturalização do processo de transmissão da prática social do
cálculo escrito na instituição escolar.
As professoras nos ensinaram muito. As reflexões que as professoras fizeram nos
mostraram o quanto esta problematização pedagógica que realizamos teria chegado a
desafiá-las a pensarem acerca deste processo de transmissão e a modificarem a sua prática
docente, ainda que esta não tivesse sido a nossa intenção. Mostra-nos também, como tal
problematização acabou se repercutindo para além do domínio exclusivo da matemática e
da educação matemática, fazendo com que as professoras se apropriassem da própria
atividade de problematizar, característica essencial da própria atividade filosófica. E ao
atribuírem valor à própria problematização, acabaram se apropriando da noção de
‘exercício filosófico’ não como uma forma de pensamento que nos conduz, pragmática e
23
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exitosamente, à solução correta e adequada de todos os nossos problemas pedagógicos, mas
como atividade necessária, permanente e inerente à ação docente. Em outras palavras,
aprenderam a fazer do exercício filosófico uma atividade que nos permite “transformar o
que somos, que nos possibilite extrangerizar-mo-nos do jogo da verdade no qual
estávamos comodamente instalados”27, pois “de que vale a obstinação do saber se ele
assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto
possível, o descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida em que a questão
de saber se se pode pensar diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a
olhar e a refletir”28. Podemos dizer que se algo operou em nós, se algo nos ‘aconteceu’, se
algo nos ‘tocou’, então, não conseguimos mais olhar para este objeto do mesmo jeito que
antes (agora tão mundano, tão ordinário, tão impregnado de história...):
“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e
escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da
ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço”29.

Encerrada nesta ‘Ilha’ de Vera Cruz, atualmente denominada Brasil, em agosto de
2004. Eliana da Silva Souza.

27

KOHAN, 2004, p. 129.
FOUCAULT, 1998, p. 13.
29
LARROSA, 2001, p. 5.
28

264

BIBLIOGRAFIA
ABBAGNANO, Nicola – Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre
Jou, 1982.
ABREU, Guida – As teorias das representações sociais e a cognição matemática. In:
Quadrante, Revista Teórica e de Investigação, Portugal, vol. 4, n.º 1, 1995, pp. 25-41.
ABREU, Guida – A aprendizagem da matemática enquanto um processo de
construção de identidades sociais. In: Almada (Portugal): Actas PROFMAT,
Associação dos Professores de Matemática, 1996, pp. 107-121.
ALBUQUERQUE, Luís de – Nota sobre a obra e o seu autor. In: Tratado da Pratica
Darismetyca. Edição Fac-similada. Porto: Livraria Civilização, 1963.
ALBUQUERQUE, Luis M. de – Curso de história da náutica. Coimbra: Livraria
Almedina, 1972.
ALBUQUERQUE, Luís de – Para uma história da ciência em Portugal. Lisboa: Livros
Horizonte, 1973.
ALBUQUERQUE, Luis M. de – Os descobrimentos portugueses. Lisboa: Publicações
Alfa, 1983.
ALBUQUERQUE, Luis M. de – Instrumentos de navegação. Lisboa: Comissão Nacional
para as comemorações dos descobrimentos portugueses, 1988.
ALBUQUERQUE, Luis M. de – Introdução à história dos descobrimentos portugueses.
4ª edição. Lisboa: Publicações Europa-América, 1989.
ALBUQUERQUE, Luis M. de – Historia de la navegación portuguesa. Madrid: Editorial
Mapfre, 1990.
ALLARD, André – Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi- Le Calcul Indien
(Algorismus)- Versions latines du XII siècle. Paris: Albert Blanchard/Namur;
Bélgica: Société des Études Classiques, 1992.
ALMEIDA, Antonio A. M. – Aritmética como descrição do real (1519-1679). Vol. I.
Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1994.
ALMEIDA, Antonio A. M. – Aritmética como descrição do real (1519-1679). Vol. II.
Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1994a.

9

ARANHA, Maria Lúcia de A. e MARTINS, Maria Helena P. – Filosofando: Introdução à
Filosofia. São Paulo: Moderna, 1988.
ARANHA, Maria Lúcia de A. e MARTINS, Maria Helena P. – Temas de Filosofia. 2ª
edição. São Paulo: Moderna, 1998.
BATISTA, Cecília G. – Fracasso escolar: análise de erros em operações matemáticas. In:
Zetetiké, nº 4, Ano 3, Campinas (SP): CEMPEM/FE/UNICAMP, 1995, pp. 61-72.
BEAUJOUAN, Guy - La Science dans l’Occidente Médiéval Chrétien. In: TATON, René –
Histoire Générale des Sciences. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
BESKIN, N. M. – Fracções Contínuas. Trad. Pedro Lima. Moscou: Editora Mir, 1987.
BISHOP, Alan e CLARKSON, Philip – What values do you think you are teaching
when

you

teach

mathematics?

Disponível

em

site

http://www.education.monash.edu.au/projects/vamp/mav98.html

da

internet:

Publicado

em:

GOUGH, J. e MOUSLEY, J. (eds.). Mathematics: Exploring all angles.
Melbourne: Mathematical Association of Victoria, 1998, pp. 30-38.
BISHOP, Alan; CLARKSON, Philip; FITZSIMONS, Gail e SEAH, Wee Tiong – Values
in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the
Mathematics

Classroom.

Disponível

em

site

da

internet:

http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm
BOYER, Carl B. - História da Matemática. Trad. Elza F. Gomide. 11ª reimpressão. São
Paulo: Ed. Edgard Blücher, Ed. da Universidade de São Paulo, 1994.
BOXER, Charles R. – O império marítimo português (1415-1825). Trad. Anna O, B.
Barreto. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
BRONOWSKI, J. – A escalada do homem. Trad. Núbio Negrão. São Paulo: Martins
Fontes, 1992.
BUENO, Eduardo – A viagem do descobrimento – a verdadeira história da expedição
de Cabral. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.
BUENO, Eduardo – O descobrimento da Índias: o diário de viagem de Vasco da Gama.
Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.
BUNT, L. N. H.; JONES, P. S. e BEDIENT, J. D. – The historical roots of elementary
mathematics. New York: Dover Publications, 1988.
CARRAHER, Terezinha N. et al – Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 1988.

10

CARRAHER, Terezinha N. (org.) – Aprender pensando. Petropólis (RJ): Vozes, 1992.
CARVALHO, Joaquim B. – Portugal e a origem do pensamento moderno. Lisboa:
Livros Horizonte, 1981.
CASTRO, Silvio – A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 2000.
CHAUI, Marilena – Convite à Filosofia. 12ª edição. São Paulo: Ática, 2001.
COLLETTE, J-P. – Historia de las matemáticas. Vol. 1. Madrid: Siglo XXI de España
Editores, 1985.
COSTA, Abel F. – A marinharia dos descobrimentos. 2ª edição. Lisboa: Agência Geral
das Colônias/Divisão de Publicações e Biblioteca, 1939.
D’AMBRÓSIO, Ubiratan – Al-Kwarizmi e sua importância na matemática. In: Temas e
Debates, ano VII, nº. 4, São Paulo, SBEM, 1994, pp. 40-47.
D’AMBROSIO, Ubiratan – A matemática na época das grandes navegações e início da
colonização. In: Revista Brasileira de Educação Matemática, vol. 1, n.º 1, Rio Claro
(SP), SBHMat, 2001, pp. 3-20.
DANTZIG, Tobias – Número: a Linguagem da Ciência. Trad. Sérgio G. de Paula. 4ª
edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970.
DAVIS, Harold T. – História da Computação. Trad. Hygino H. Domingues. Coleção
Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula. São Paulo: Atual, 1993.
DAVIS, Philip J. e HERSH, Reuben – O sonho de Descartes. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1988.
DE MORGAN, Augustus – Arithimetical Books - Addenda to Rara Arithmetica. New
York: Clelsea Publishing Company, 1970.
DRÈGE, Jean-Pierre – Marco Polo e a rota da seda. Trad. Ana Roiter. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2002.
DUNCAN, David E.- Calendário. Trad. João Domenech. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
DUARTE, Newton – A relação entre o lógico e o histórico no ensino da matemática
elementar. São Carlos (SP): Centro de Educação e Ciências Humanas/UFSCar,
1987. Dissertação de mestrado.
DYNNIKOV, Circe M. S. da S. – Explorando as operações aritméticas com recursos da
história da matemática. Rio Claro (SP): Sociedade Brasileira de História da
Matemática, 2003.

11

EVES, Howard – Introdução à História da Matemática. Trad. Hygino H. Domingues. 3ª
edição. Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1995.
FEBVRE, Lucien – O problema da descrença no século XVI. Trad. Rui Nunes. Lisboa:
Editorial Início, 1970.
FERNANDES, Bento – Tratado da Arte de Arismetica. Porto: Francisco Correa, 1555.
FERNANDES, Rogério – Ensino elementar e suas técnicas no Portugal de quinhentos, in
DOMINGUES, Francisco C. e BARRETO, Luís F. (Orgs) – A abertura do mundoEstudos de história dos descobrimentos europeus. Vol. 1. Lisboa: Editorial
Presença, 1986, pp. 53-67..
FERNANDES, Rogério – A cultura matemática na escola portuguesa: uma sondagem
histórica. Vinha do Castelo (Portugal): PROFMAT 89/Associação dos Professores
de Matemática, 1989, pp. 29-49.
FERNANDES, Rogério – O pensamento pedagógico em Portugal. 2ª edição. Lisboa:
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa/Ministério da Educação, 1992.
FERREIRO, Emília – O cálculo escolar e o cálculo com dinheiro em situação
inflacionária, In: Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez e Autores
Associados, 1989, pp. 106-136.
FONSECA, Márcio Alves – Michel Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo:
EDUC, 1995.
FOUCAULT, Michel – O poder e a norma, In: V.V.A.A. – Psicanálise, Poder e Desejo.
Editor Chaim Samuel Katz. Rio de Janeiro: Coleção IBRAPSI, 1975, pp. 46-54.
FOUCAULT, Michel – História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro:
Editora Graal, 1985.
FOUCAULT, Michael – Tecnologias del yo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica/I.C.E.
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1990.
FOUCAULT, Michael – Genealogia e poder, In: Microfísica do poder. Trad. Roberto
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990a, pp. 167-177.
FOUCAULT, Michael – Nietzsche, a genealogia e a história, In: Microfísica do poder.
Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990b, pp. 15-37.
FOUCAULT, Michael – Poder-corpo, In: Microfísica do poder. Tradução de Roberto
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990c, pp. 145-152.

12

FOUCAULT, Michael – Soberania e Disciplina, In: Microfísica do poder. Tradução de
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990d, pp. 179-191.
FOUCAULT, Michael – Sobre a Geografia, In: Microfísica do poder. Tradução de
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990e, pp. 153-165.
FOUCAULT, Michel – História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. 8ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Graal, 1998.
FOUCAULT, Michael – A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto C. de M.
Machado e Eduardo J. Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1999a.
FOUCAULT, Michael – Vigiar e Punir. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis (RJ): Vozes,
1999b.
FOUCAULT, Michel – Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de
Pensamento. Ditos e Escritos II. Org. Manoel Barros da Mota. Trad. Vera Lucia A.
Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
FOUCAULT, Michel – História da sexualidade 3: o cuidado de si. 7ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Graal, 2002.
FOUCAULT, Michel – Estratégia, poder-saber. Ditos e Escritos IV. Org. Manoel Barros
da Mota. Trad. Vera Lucia A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
FREIRE, Paulo – Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
GALLO, Sílvio D. de O. – Repensar a educação – Foucault. In: Filosofia, Sociedade e
Educação, Marília (SP), Faculdade de Filosofia e Ciências/UNESP, Ano 1, nº 1, 1997
pp. 93-118.
GALLO, Sílvio D. de O. – Autoridade e a construção da liberdade: o paradigma
anarquista em educação. Campinas (SP): Faculdade de Educação/ UNICAMP,
1993.
GERALDI, João Wanderley – Fundamentos de Estudos de Linguagem. Curso de
Atualização para Professores de Língua Portuguesa de 2º grau. Campinas (SP):
UNICAMP/VITAE/SEE-SP, 1993.
GIORDANI, Mário C. – História do mundo árabe medieval. Petrópolis (RJ): Vozes,
1976.
GOBLOT, Edmond – Le Vocabulaire Philosophique. Sixième Édicion Revue et
Augmentée. Paris: Librairie Armand Colin, 1927.

13

GODINHO, Vitorino M. – Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar- séculos
XIII-XVIII. Lisboa: DIFEL, 1990.
GUEDES, Max J. – Os mapas da mina. In: Revista Nova História, Ano 1, nº 4, fevereiro,
2004, pp. 38-44.
GUIRAL E PACHECO, Afonso de Villafanhe – Flor da Arismetica Necessaria. Lisboa:
Geraldo da Vinha, 1624.
GUNDLACH, Bernard H. – Números e numerais. Trad. Hygino H. Domingues. Coleção
Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula. São Paulo: Atual, 1993.
GWERCMAN, Sérgio – Nostradamus o homem que enxergava o futuro. In: Aventuras
na História, edição 3, novembro, São Paulo, Editora Abril, 2003, pp. 20-25.
HELLER, Agnes – Valor e História. In: O Cotidiano e a História. Trad. Carlos Nelson
Coutinho. 3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, pp. 1-15.
HOGBEN, Lancelot – Maravilhas da Matemática. 2ª edição. 3ª impressão. Trad. Paulo
M. da Silva, Roberto Bins e Henrique C. Pfeifer. Porto Alegre: Globo, 1970.
HOUAISS, Antonio – Dicionário eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa. Editora
Objetiva.
HΦYRUP, Jen – In measure, number, and weight studies in mathematics and culture.
Albany: State University of New York Press, 1994.
IFRAH, Georges – Os números - A história de uma grande invenção. Trad. Stella Maria
de Freitas Senra. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
IFRAH, Georges – História Universal dos Algarismos: a história dos homens contada
pelos números e pelo cálculo. Volume 1. Trad. Alberto Muñoz e Ana Beatriz
Katinsky. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
IFRAH, Georges – História Universal dos Algarismos: a história dos homens contada
pelos números e pelo cálculo. Volume 2. Trad. Alberto Muñoz e Ana Beatriz
Katinsky. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997a.
IMENES, Luiz Márcio – Um estudo sobre o fracasso do ensino e da aprendizagem da
matemática. Dissertação de mestrado. Rio Claro (SP): Instituto de Geociências e
Ciências Exatas/UNESP-Rio Claro, 1989.
IMENES, Luiz Márcio – Os números na história da civilização. 11ª ed., São Paulo:
Scipione, 1997.

14

JAKUBOVIC, José. Matemática também é cultura. In: Revista do Ensino de Ciências,
n.º 23, novembro, São Paulo: FUNBEC, 1989, pp. 18-21.
JOHNSON, D. W. – Hindu Cosmological Time Cycles. Disponível em site da internet:
http://www.webspace4me.net/~blhill/pages.aux/astrology/hindu.cycles.html
JOSEPH, George G. – La Cresta del Pavo Real – Las Matemáticas y sus raíces no
europeas. Trad. Jacobo Cárdenas. Colección “Ciencia Hoy”. Madrid: Ediciones
Pirámide, 1996.
KAMII, Constance e DECLARK, Geórgia – Reinventando a aritmética – Implicações da
teoria de Piaget. Trad. Elenisa Curt. Campinas (SP): Papirus, 1988.
KAMII, Constance – Aritmética: Novas Perspectivas – Implicações da teoria de Piaget.
Trad. Marcelo C. T. Lellis, Marta Rabioglio e Jorge J. de Oliveira. Campinas (SP):
Papirus, 1994.
KAMII, Constance – Desvendando a aritmética – Implicações da teoria de Piaget. Trad.
Marta Rabioglio e Camilo F. Ghorayeb. Campinas (SP): Papirus, 1995.
KARPINSKI, Louis C. – The History of Arithmetic. New York: Rand McNally &
Company, 1925.
KLINE, Moris – El Pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros dias. 3
volumes. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
KOHAN, Walter O. – Sócrates e Foucault Professores: entre o ensino do já sabido e a
busca por ensinar diferentemente. In: GALLO, Silvio e SOUZA, Regina M. Educação do preconceito: ensaios sobre poder e resistência. Campinas (SP):
Editora Alínea, 2004.
KOHAN, Walter O. – Infância. Entre a educação e a filosofia. Belo Horizonte:
Autêntica, 2003, pp. 61-95.
LARROSA, Jorge – Pedagogia, Experiência e Subjetividade. In: SILVA, Luiz H. da e
AZEVEDO, José C. (orgs.). – Reestruturação curricular: teoria e prática no
cotidiano da escola. Petropólis (RJ): Vozes, 1995, pp. 43-63.
LARROSA, Jorge - A construção pedagógica do domínio moral e do sujeito moral. In:
SILVA, Tomaz T. (org.). Liberdades reguladas. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998, pp.
46-75.

15

LARROSA, Jorge – Pedagogia Profana. Trad. Alfredo Veiga-Neto. Belo Horizonte:
Autêntica, 1999.
LARROSA, Jorge – A libertação da liberdade. In: PORTOCARRERO, Vera e CASTELO
BRANCO, Guilherme – Retratos de Foucault. Rio de Janeiro: Nau, 2000, pp. 328335.
LARROSA, Jorge – Nota sobre a experiência e o saber da experiência. Leituras,
Secretaria Municipal de Educação de Campinas, Julho de 2001 (mimeo).
LE BON, Gustave – A civilização árabe. Vol. 2. Tradução de Augusto Sousa. Curitiba
(PR): Paraná Cultural Ltda, [s.d.].
LERNER DE ZUNINO, Delia – A Matemática na escola: Aqui e Agora. Trad. de Juan
Acuña Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
LERNER, Delia e SADOVSKY, Patrícia – O sistema de numeração: um problema
didático. In: PARRA et al. Didática da matemática: Reflexões Psicopedagógicas.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, pp. 73-155.
LÜDKE, Menga e ANDRE, Marli – Pesquisa em Educação: abordagem qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
LUZ, Francisco P. M. – Dois organismos da administração ultramarina no século XVI:
A Casa da Índia e os Armazéns da Guiné, Mina e Índias, in MOTA, A. T. – A
viagem de Fernão de Magalhães e a questão das Molucas. Lisboa: Actas do II
Colóquio Luso-espanhol de História Ultramarina/Junta de Investigações Científicas
do Ultramar, 1975, pp. 92-105.
MACHADO, Roberto – Por uma genealogia do poder. In: Foucault, Michael. Microfísica
do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
MANACORDA, Mario A. – História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias.
Trad. Gaetano Lo Monaco. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 1989.
MAOR, Eli – Trigonometric delights. Princeton (N.J.): Princeton University, 1998.
MARIGUELA, Márcio – Foucault e a destruição das evidências. Piracicaba (SP): Ed.
Unimep, 1995.
MASON, Diane E. – Capsule Lessons in Alternative Algorithms for the Classroom. In:
MORROW, Lorna J. e KENNEY, Margaret J. (eds.) - The Teaching and Learnig of

16

Algorithms in School Mathematics. Washington (D.C.): National Council of
Teachers of Mathematics, 1998, pp. 91-98.
MATOS, José M. – Comunidades de Matemática. In: MOREIRA, D.; LOPES, C.;
OLIVEIRA, I.; MATOS, J. M. e VICENTE, L. – Matemática e Comunidades.
Sociedade Portuguesa de Ciências e Educação e Instituto de Inovação Educacional,
Lisboa, setembro, 2002, pp. 55-63.
MATTOSO, José – História de Portugal. Terceiro volume. Lisboa: Editorial Estampa,
1997.
MENDES, Ruy – Pratica da Arismetica. Lisboa: Germão Galharde, 1540.
MENDONÇA, Maria do Carmo D. – A intensidade dos algoritmos nas séries iniciais:
uma imposição sócio-histórico-estrutural ou uma opção valiosa? In: Zetetiké nº 5,
volume 4, Campinas (SP): CEMPEM/FE/UNICAMP, 1996, pp. 55-76.
MIGUEL, Antonio – Três estudos sobre História e Educação Matemática. Campinas
(SP): FE-UNICAMP, 1993. Tese de doutorado.
MIGUEL, Antonio – Estudos históricos-pedagógicos temáticos e história-problema. In:
Actas do Congresso ‘História e Educação Matemática’, Braga, Portugal, 1996, pp.
43-49.
MIGUEL, Antonio – Breve ensaio acerca da participação da história na apropriação do
saber matemático. In: SISTO, Fermino F., DOBRÁNSZKY, Enid A. e MONTEIRO,
Alexandrina (orgs.) – Cotidiano Escolar: questões de leitura, matemática e
aprendizagem. Petrópolis (RJ), Vozes, 2002, pp. 100-117.
MIGUEL, Antonio – Formas de ver e conceber o campo de interações entre filosofia e
educação matemática. In: BICUDO, Maria A. V. (org.) – Filosofia da Educação
Matemática: concepções & movimento. Brasília: Palno Editora, 2003, pp. 25-44.
MIGUEL, Antonio e BRITO, Arlete – A história da Matemática na formação do
professor de matemática. In: Cadernos Cedes n.º 40, Campinas (SP): Centro de
Estudos Educação e Sociedade/Papirus, 1996, pp. 47-61.
MIGUEL, Antonio e MIORIM, Maria Ângela – Os logaritmos na cultura escolar
brasileira. Série Textos de História da Matemática. Editor Geral: John Fossa. Natal:
Editora SBHMat, 2002.

17

MIGUEL, Antonio e MIORIM, Maria Ângela – História na Educação MatemáticaPropostas e Desafios. Coleção tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
MORA, José F. – Dicionário de Filosofia. Trad. Roberto L. Ferreira e Álvaro Cabral. 3ª
edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MOREIRA, Antonio Flávio B. e SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.) – Currículo, Cultura e
Sociedade. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2000.
MORENTE, Manuel G. – Fundamentos de Filosofia – Lições preliminares. Trad. e
prólogo Guilhermo de la C. Conorado. 8ª edição. São Paulo: Mestre Jou, 1930.
MOURÃO, Ronaldo R. de F. – A astronomia na época dos descobrimentos. Rio de
Janeiro: Lacerda Editores, 2000.
MUCHAIL, Salma T. – A filosofia como crítica da cultura (Filosofia e/ou História). In:
Cadernos PUC, Filosofia, São Paulo, EDUC co-edição Cortez, 1982, pp. 14-36.
MUCHAIL, Salma T. – De práticas sociais à produção de saberes. In: MARTINELLI et al.
O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. São Paulo: Cortez coedição EDUC, 2ª edição, 1998, pp. 55-65.
NICOLAS, Gaspar – Tratado da Pratica Darismetyca. Porto: Livraria Civilização, 1963.
Edição fac-similada: Lisboa, Germão Gallharde, 1519.
NIETSZCHE, Friedrich – Genealogia da Moral. Trad. Paulo Cesar Souza. São Paulo:
Brasiliense, 1987.
O'CONNOR, J. J.;ROBERTSON, E. F. The arabic numeral system. Disponível em site
da

internet:

http://www-groups.dcs.st-

and.ac.uk/~history/HistTopics/Arabic_numerals.html

PACIOLI, Luca de B. de S. P. – Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et
Proportionalita. Veneza: 1494.
PENNA, Antonio G. – Introdução à Filosofia da Moral. Coleção Introdução à Psicologia.
Rio de Janeiro: Imago, 1999.
PERES, Damião – Regimento das Cazas das Índias e Mina. Coimbra: Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra/Instituto de Estudos Históricos Dr. Antônio de
Vasconcelos, 1947.

18

PFROMM NETO, Samuel; ROSAMILHA, Nelson e ZAKI DID, Cláudio – O livro na
Educação. Rio de Janeiro: Primor/Instituto Nacional do Livro, 1974.
RABINOW, Paul e DREYFUS, Hubert – Michel Foucault- Uma trajetória filosofia:
Para acém do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1995.
RADULET, Carmem M. – Os descobrimentos portugueses e a Itália. Lisboa: Vega,
1991.
REIS, A. Estácio dos – O problema da determinação da longitude no Tratado de
Tordesilhas.

Disponível

em

site:

http://www.instituto-

camoes.pt/cuc/ciência/e25.html
RUBENSTEIN, Rheta N. – Historical Algorithms: Sources for Student Projects. In:
MORROW, Lorna J. e KENNEY, Margaret J. (eds.). The Teaching and Learnig of
Algorithms in School Mathematics. Washington (D.C.): National Council of
Teachers of Mathematics, 1998, pp. 99-105.
SAIDAN, A. S. – The arithmetic of al-Uqlīdisī – Translated and annoted by A. S.
Saidan. Dordrecht (Holland)/Boston (EUA): D. Reidel Publishing Company, 1975.
SAIDAN, A. S. – The earliest extant Arabic Arithmetic: Kitāb al-Fusūl fī al Hisāb alHindi. In: ISIS, Vol. 57, Part 4, nº 190, 1966, pp. 475-490.
SANCHEZ PEREZ, José A. – La Aritmetica en roma en India y en Arabia. Madri:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas/ Patronato Marcelino Menéndez
Pelayo/instituto Miguel Asín, Editorial Mestre, 1949.
SAVIANI, Demerval – Valores em Supervisão Pedagógica: Abordagem Filosófica. In:
Educação: do senso comum à consciência filosófica. 4ª edição. Coleção Educação
Contemporânea. São Paulo: Cortez Editora, 1984, pp. 45-50.
SCHUBRING, Gert – Análise histórica de livros de matemática- Notas de aula.
Campinas (SP): Autores Associados, 2003.
SEED, Patrícia – Cerimônias de posse na conquista européia do Novo Mundo (14921640). Trad. Lenita R. Esteves. São Paulo: Editora UNESP/Cambridge University
Press, 1999.

19

SERRÃO, Joel e MARQUES, Antonio H. de O. – Nova História de Portugal- Portugal
do Renascimento à crise dinástica. Volume 5. Coord. João J. A. Dias. Lisboa:
Editorial Presença, 1998.
SGROI, Laura – An Exploration of the Russian Peasant Method of Multiplication. In:
MORROW, Lorna J. e KENNEY, Margaret J. (eds.) - The Teaching and Learnig of
Algorithms in School Mathematics. Washington (D.C.): National Council of
Teachers of Mathematics, 1998, pp. 81-85.
SIGLER, Laurence E. – Fibonacci’s Liber Abaci – A translation into modern english of
Lenardo Pisano’ Book of Calculation. New York: Springer, 2002.
SILVA, Sônia A. I. – Valores em Educação- O problema da compreensão e da
operacionalização dos valores na prática educativa. Petrópolis (RJ): Vozes, 1986.
SILVA, Tomaz T. – O que produz e o que reproduz em educação. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1992.
SILVA, Tomaz T. (Org) – O sujeito da educação- Estudos foucaultianos. Petrópolis
(RJ): Vozes, 1994.
SILVA, Tomaz T. – Teoria Educacional Crítica em tempos pós-modernos. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1994.
SILVA, Tomaz T. – Territórios contestados- o currículo e os novos mapas culturais.
Petrópolis (RJ): Vozes, 1995.
SILVA, Tomaz T. (org.) – Alienígenas na sala de aula- Uma introdução aos estudos
culturais em educação. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998, pp. 190-207.
SILVA, Tomaz T. (org.) – Liberdades reguladas: a pedagogia construtivista e outras
formas de governo do eu. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998a, pp. 7-13.
SILVA, Tomaz T. – O currículo como fetiche- A poética e a política do texto escolar.
Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
SILVA, Tomaz T. – Documentos de Identidade- Uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999a.
SIMSON, Olga R. de M. von – Diversidade sócio-cultural, reconstituição da tradição e
globalização: os teuto-brasileiros de Friburgo-Campinas. In: Textos, Série 2, n.º
7, Campinas (SP): CERU/HUMANITAS, 1997, pp. 63-75.
SMITH, David E. – History of Mathematics. Vol. 1. New York: Dover, 1958.

20

SMITH, David E. – History of Mathematics. Vol. 2. New York: Dover, 1958a.
SMITH, David Eugene – Rara Arithmetica. 4ª edição. New York: Clelsea Publishing
Association Company, 1970.
SOUSA, Ivo C. – A Arte Nova de Algarismo de Simão Fernandes de Tavira, poema do
século XVI. Revista da Faculdade de Letras, II Série, Vol. VI, Porto, 1989, pp. 239269.
SOUZA, Cícero M. de e CARDOSO, Silvana L. P. – Pedro Nunes e a matemática do
século XVI. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2002.
SOUZA, Eliana da S. - História e Valores no Ensino das Operações Aritméticas
Elementares, in Anais do IV Seminário Nacional de História da Matemática, Natal,
2001, p. 372.
SOUZA, Eliana da S. – Os primeiros livros de aritmética impressos. In: Boletim da
Educação Matemática, n.º. 6, outubro, Campinas (SP): CEMPEM/FE/UNICAMP,
2002, pp. 3-4.
SOUZA, Eliana da S. – Um estudo histórico-pedagógico das crenças de futuros
professores acerca do ensino-aprendizagem da noção de número natural.
Campinas (SP): FE-UNICAMP, 1996. Dissertação de mestrado.
SOUZA, Eliana da S. – Uma pesquisa acerca do ensino das operações aritméticas
elementares – a história como possibilidade de pensar as questões do presente.
In: Anais do VI EBRAPEM, Campinas (SP): CEMPEM/FE/UNICAMP, 2002, pp.
354-361.
SOUZA, Eliana da S. - Valores e história no ensino das operações aritméticas
elementares. In: Caderno de Resumos do I Seminário de Teses em Andamento e
Política e Financiamento da Pós-graduação, Campinas (SP): FE/UNICAMP, 2001a,
pp. 41-2.
STRUIK, D. J. – História Concisa das Matemáticas. 2ª edição. Trad. João Cosme Santos
Guerreiro. Lisboa: Gradiva, 1992.
SWETZ, Frank – Capitalism and Arithmetic- The New Math of 15th Century. Illinois:
Open Court Publishing Company, 1989.
RADULET, Carmem M. – Os descobrimentos portugueses e a Itália. Lisboa: Vega,
1991.

21

THOMPSON, John P. – Ideologia e Cultura Moderna. Trad. Grupo de Estudos sobre
Ideologia, Comunicação e Representações Sociais da Pós- Graduação do Instituto de
Psicologia da PUCRS. 5ª edição. Petrópolis (RJ): Vozes, 2000.
TROPFKE, Johannes – Geschichte der Elementarmathematik. Berlim/New York:
Walter de Gruyter, 1980.
VALENTE, Wagner R. – Uma história da matemática escolar no Brasil (1730-1930).
São Paulo: ANNABLUME Editora, 1999.
VALLS, Álvaro L. M. – O que é ética. 9ª edição. Coleção Primeiros Passos. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
VAN EGMOND, W. – Abbacus arithmetic. In: GRATTAN-GUINNESS (ed.) Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical
Sciences. Vol.1. Londres: Routledge, 1994.
VÁZQUEZ, Adolfo S. – Ética. Trad. João Dell’Anna. 20ª edição. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2000.
VERA, Francisco – La Matemática en el Occidente Latino Medieval. Buenos Aires:
Ediciones Lopez Negri, 1956.
VERDET, Jean-Pierre – O céu, mistério, magia e mito. Trad. Adalgisa C. da Silva. Rio de
Janeiro: Objetiva, 1987.
VITA, Luís W. – Introdução à Filosofia. São Paulo: Melhoramentos, 1964.
YCIAR, Juan de – Arte breve y provechoso de cuenta castellana y arithmetica, donde
se muestran lãs cinco reglas de guarismo por la cuenta castellana, y reglas de
memoria. Zaragoza: Esteban de Nagera, 1555.

22

23

